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CHVALSKÝ ZÁMEK
do 14. 4.
Svět kostiček
od 1. 2. do 2. 2.
Nocování na Chvalském zámku pro děti
s hostinou a cestou za pokladem
23. 2. a 24. 2. od 9.00 do 18.00 hod.
Zámecká novinka - Detektivní víkend
na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
26. 2.
Zámecká posezení (nejen) pro seniory
- Klára Walker Smolíková a Jiří Walker
Procházka
do 3. 2.
Chceš zažít víc než jeden svět?
od 12. 2. do 30. 3.
Výstava žáků ateliéru Jarmily Králové

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
7. 2. v 19.30 hod. KINO
Chvilky
8. 2. v 19.30 hod.
Manželský čtyřúhelník
9. 2. v 15.00 hod.
Pohádka o strašidelném nádraží
10. 2. v 15.30 hod. BALET
*Giselle
12. 2. v 19.30 hod. KINO
Po čem muži touží
13. 2. v 19.30 hod. KINO
Po čem muži touží
14. 2. v 19.30 hod. NEBUĎ KONZERVA
Jak sbalit ženu 2.0
16. 2 v 19.30 hod. KONCERT
*Naďa Válová 10 let na scéně

17. 2. v 15.00 hod. KINO
Pat a Mat: Zimní radovánky

16. 2. do 22. 2.
Biatlon a lyžování aneb jarní prázdniny
na horách se střeleckým kroužkem

21. 2. v 19.30 hod.
Stará láska nerezaví
24. 2. v 15.00 hod. KINO
Sněhová královna: V zemi zrcadel

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM

26. 2. v 19.30 hod. KINO
Toman

14. 2. od 17.00 do 19.00 hod.
Zážitky z cest: Peru jak ho neznáte

28. 2. v 19.30 hod. KONCERT
Vladimír Mišík a Etc.

28. 2. od 17.00 do 19.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost volby:
Jsou peníze opravdu synonymem štěstí?

DOPOLEDNÍ POŘADY V DIVADLE
HORNÍ POČERNICE

každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.
Bezplatné otevřené hodiny angličtiny
s rodilým mluvčím. Vede Jon-Paul Ott

4. 2. v 9.00 a 10.30 hod.
Sněhánky - účinkují Michaela Dolinová
a Milan Duchek

OSTATNÍ

6. 2. v 9.00 a 10.30 hod.
Na kouzelném paloučku - Loutkoherecká
skupina Loudadlo ze Studia Kamarád

5. 2. od 17.00 hod.
Neformální setkání s místostarostkou Dariou
Češpivovou – komunitní centrum (knihovna)

11. 2. v 9.00 a 10.30 hod.
12. 2. v 9.00 a 10.30 hod.
Maková panenka - Liduščino divadlo

12. 2.
Chat se starostkou a radními na facebooku
MČ Horní Počernice

15. 2. v 9.00 a 10.30 hod.
The CELLO Boys - výchovný koncert

13. 2. od 14.00 do 18.00 hod.
Otevřená radnice – setkání se starostkou
i členy rady

28. 2. v 9.00 a 10.30 hod.
Až na dno mamuta
– Divadlo Vytřeštěný oko

DDM
9. 2.
Lyžařská škola Rebe-ls
17. 3. od 13.30 do 19.30 hod.
Kurz tiffany

26. února od 18. 00 hod.
Fórum Počernice JINAK – setkání s kandidáty
Počernice JINAK v Restauraci Bella Vita
28. 2. od 18.00 do 20.00 hod.
Na kus řeči s radními MČ Praha 20 v restauraci
U Bobra
3. 3. od 14.00 hod.
Masopustní průvod, začátek u ZŠ Ratibořická

14. 3 a 28. 3.
Velikonoční keramická dílna

ZMĚŇTE s námi podobu ZPRAVODAJE . . .
Přejeme si, abyste se do Zpravodaje rádi začetli a našli v něm to, co je pro vás důležité a co byste v něm chtěli mít.
Proto jsme vytvořili anketu a na základě jejího vyhodnocení připravíme nový obsah Zpravodaje.
Hlasujte jako ve škole (1 - určitě mě zajímá až 5 - vůbec mě nezajímá, nechci to číst)
Kulturní přehled akcí

Informace z odborů

Reportáže z akcí
(fotoreport)

Příspěvky zastupitelů

Rozhovory se zajímavými
osobnostmi, lidmi z HP
Rozhovory s politiky
Firma z Horních Počernic
(představování firem z HP)

Projekt Podaná ruka
Divadlo

Kulturně komunitní
centrum
DDM
Mumraj

Chvalský zámek

Historie

Neziskovky

Církev

Knihovna

Školy, školky

Sport
Recepty
Křížovky
Zdraví

(bylinky, co na
chřipku…)

Ostatní:

(co byste rádi
zařadili...)

Anketu je možné vyplnit do 17. února on-line na webu městské části (www.pocernice.cz), ezpravodaji
(www.ezpravodaj.pocernice.cz), v infocentru Chvalského zámku, nebo poslat na e-mail: ezpravodajhp@gmail.com

Úvod

Slovo radních...
Vážení čtenáři,
jsme na radnici necelé tři měsíce a postupně vás budeme informovat o věcech, na
které se ptáte a my se je snažíme řešit.
Trestní oznámení pro vydírání
Podali ho na nás kandidáti Šance pro Počernice za údajné vydírání Evy Tůmové v rámci
povolebního vyjednávání. Svá nepravdivá
tvrzení prezentovali na sociálních sítích, rozeslali je na spoustu mailových adres. S jediným
úmyslem - poškodit nás v očích veřejnosti.
Chceme vám proto oznámit, že nás před
svátky kontaktoval odpovědný vyšetřovatel
Policie České republiky OŘ Prahy III a informoval nás, že po provedeném šetření a úkonech dle trestního řádu, ale hlavně po provedeném výslechu oznamovatelky, dospěl
k závěru, že v dané věci nedošlo k naplnění
skutkové podstaty žádného trestného činu.
Nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání,
natož k trestnému činu, kterého by se měly
žalované osoby uvedené v trestním oznámení dopustit. Nikdo od nás nepožadoval
dokonce ani žádné vysvětlení. V dané věci
nebyly nikdy zahájeny úkony trestního řízení
dle § 158/6 tr. řádu, neboť skutková zjištění
nenaplňovala vůbec žádné důvodné podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu.
Z těchto důvodů byla celá záležitost bez jakýchkoli opatření odložena.
Rozpočet
V článcích v HPZ jste si přečetli, že úřad nám
byl předán ve skvělé finanční a personální
kondici. S rozpočtem, který stačí jen schválit.
Jaká je pravda? Dostali jsme soupis finančně
nekrytých investičních akcí a místo hotového
rozpočtu jen souhrn požadavků, které z předpokládaných zdrojů nelze pokrýt. Zdědili
jsme mnoho projektů, které je nutné realizovat, ale financování dořešené nemají. Peníze
na všechny projekty skutečně ale v současné
době nejsou. V rámci tvorby rozpočtu jsme
proto museli přistoupit k redukci a hodnocení každého jednotlivého výdaje.

pravidla. Veškeré riziko projektu nese pouze
radnice. Jako příjemce dotace je městská část
povinna plnit složitě nastavené podmínky
pětileté udržitelnosti projektu. Veškeré sankce jdou tedy za naší MČ, nikoli za zmíněným
rodinným centrem. Smlouva MČ se spolkem
MUMRAJ je pouhou deklarací, proto v případě nesplnění podmínek v průběhu pěti let trvání projektu musíme z našich peněz dotaci
vrátit!
V objektu MUMRAJ má být „Kulturně
‑komunitní centrum“. Není tajemstvím, že
stejné „Kulturně‑komunitní centrum“ vlastní
naše městská část jen o pár desítek metrů
vedle. V budově knihovny na Náchodské.
Také tady se obtížně daří projekt „Kulturně
‑komunitního centra“ udržet a dbát o to, abychom dotaci na jeho rekonstrukci nemuseli
vracet. Báře Zálohové a MUMRAJI nabízíme,
aby pro aktivity centra využívali i tuto budovu, kde je i herna a nově upravená malá zahrádka.
Podpora MUMRAJE ze strany městské části
pokračuje a ve svém rozsahu je na úrovni příspěvkových organizací, které zřizujeme. Žádný jiný soukromý subjekt v HP nemá ze strany
městské části zdarma nejen nájem obecních
prostor, ale i hrazené provozní náklady –
vodu, plyn a elektřinu. Dostává navíc dotace
na svou činnost. Po rekonstrukci se tedy i tyto
náklady pro městskou část zvýší. S ohledem
na to, že jsme jako vedení městské části rozhodnuti podporovat všechny skupiny obyvatelstva a riziko, že schválenou dotaci budeme
vracet je vysoké, hodláme pro rekonstrukci
budovy v Mezilesí najít jiný dotační titul.
Vrácení dotace, spolu s našimi vynaloženými
prostředky by mohlo zapříčinit třeba to, že
nebude na výstavbu tělocvičny. Za správný

nepokládáme ani fakt, že s lidmi z okolních
domů plánovanou rekonstrukci nikdo neprojednal.
Kompostárna
Areál kompostárny se rozkládá částečně na
pozemku městské části, ale i na pozemku
soukromém.
Nájemní smlouva na soukromý pozemek
vypršela koncem roku 2018. O prodloužení
smlouvy bude městská část jednat.
Dalším problémem je skutečnost, že manipulační plochy, sloužící kompostárně pro
provoz, byly povoleny do 31. 12. 2016.
Znamená to, že i toto se bude muset dořešit.
V těchto dnech proto usilovně řešíme narovnání tohoto stavu a chceme docílit toho,
aby se kompostárna provozovala výlučně na
pozemcích naší městské části.
Úroky. Dají se takto získat peníze do rozpočtu městské části? Ano, dají!
Nikdo se v minulém období nezabýval například uloženými finančními prostředky naší
městské části. Bankovním ústavům jsme za
vedení účtů pouze platili nehorázné poplatky, namísto toho, abychom se starali o příjem
z úroků. To nikoho ani nenapadlo. V této chvíli už jednáme s bankami a brzy vám sdělíme,
jak se s příjmy z úroků dá dobře hospodařit.
Přejeme vám všem příjemné dny měsíce
února.
Těšíme se na vás v rámci setkání „S radními na
kus řeči!“
Alena Štrobová, Jiří Beneda,
Daria Češpivová, Karla Polydorová,
Pavel Skalický, Zbyněk Mucha

Rekonstrukce MUMRAJ
Jde o jeden z nejvíce rizikových projektů. Na
rekonstrukci a rozšíření centra MUMRAJ se
sice v rámci OOP – Pól růstu podařilo naší MČ
získat dotaci ve výši 13,5 milionu korun. Ale
pozor! Městská část musí přispět na rekonstrukci budovy v ulici Mezilesí částkou dalších 17 milionů, s nutným vybudováním parkoviště pro klienty MUMRAJE je to dokonce
18 milionů Kč. Musíme ale počítat i s tím, že
vzhledem k typu rekonstruovaného objektu
lze očekávat vícenáklady. Můžeme se tak lehce dostat na částku 19 – 20 milionů Kč z rozpočtu. Investici sice lze rozložit do dvou let,
ale MČ musí projekt dofinancovat a hlavně
mít prostředky na jeho realizaci v rozpočtu už
v době, kdy je zakázka vypsána. Taková jsou
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ROZHOVOR S RADNÍ KARLOU POLYDOROVOU
Radní Karla Polydorová má ve své gesci
metropolitní a územní plán i výstavbu
a územní rozvoj. Zajímalo nás, jak je na
tom studie Zklidnění Náchodské ulice a co
bude s územím Horní Počernice Východ.
Jak to vypadá se studií Zklidnění Náchodské ulice?
Studie proveditelnosti Zklidnění komunikace
Náchodská je definitivně ukončena. Návrhu
nepomohly ani opravy a ani dopracování požadavků, studie nebyla schválena.
Proč nebyla studie schválena?
Studie neobdržela všechna kladná stanoviska a naopak obdržela nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, například
Odboru dopravy Magistrátu HMP. Tato studie
bude sloužit jako podklad pro novou projektovou dokumentaci akce Náchodská. Technická správa komunikací hlavního města
Prahy (TSK hl. m. Prahy) připravuje novou dokumentaci, kterou nám představila zatím jen
na společném setkání. Nový název je „Oprava
a rekonstrukce Náchodské". Projektová dokumentace je rozdělená na několik etap.
V čem se nová projektová dokumentace
liší?
Nová projektová dokumentace řeší spíš technické parametry ulice Náchodská a její stav.
Řeší tedy opravu a výměnu povrchů úpravy
křižovatek z hlediska rozhledových poměrů,
bezpečnější úpravy přechodů pro chodce
a doplnění semafory.
Kdy se můžeme dočkat první etapy?
První etapa, kterou se zahájí projednávání
dokumentace, je část křižovatky Ve Žlíbku –
konec zástavby Horní Počernice (benzinová

pumpa). Naše městská část bude obeslána
pro vydání stanoviska k projektové dokumentaci a bude i pozvána na veškerá jednání. Předpokládaný termín TSK pro projednání
územního a stavebního řízení je do 05/2019.
Vše bude záviset na vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, i zde pak
může dojít k dalším úpravám dle jejich požadavků. Předpoklad k ostatním etapám je
dokončení dokumentace do 12/2019 s orientačním výhledem na realizaci v roce 2020.
Kdy by se mohly realizovat ostatní etapy,
zejména ulice Náchodská?
Co se týká dalších částí, tak předpoklad ukončení dokumentace je 12/2019. A dle TSK je realizace v předpokladu na rok 2020.
Co je plánováno na území Horní Počernice
východ, pokud by tam nebyla orná půda?
V rámci připomínek k metropolitnímu plánu o změně územního plánu v lokalitě HP
Východ (75 hektarů, 750 000 m2) do podoby návratu na ornou půdu se hlasovalo již
na zastupitelstvu 25. 6. 2018, bohužel návrat na ornou půdu nepodpořili zastupitelé
Mgr. Měšťan Petr, Bc. Liška Ivan, Božena Beňová, Tůmová Eva, Mojžíšová Dana a Moravcová Hana.
Myšlenka návratu území na ornou půdu vzešla při jednání ve věci zadání územní studie
pro lokalitu HP Východ a jejího řešení dne
24. 1. 2018 na Magistrátu hl. m. Prahy - OUR
(Odbor územního rozvoje) za účasti IPR hl. m.
Prahy, zde MČ Praha 20 byla Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy nabídnuta změna tohoto území, a to návrat zastavitelného
území zpět na ornou půdu. Návrh na pořízení
změny územního plánu na návrat na ornou
půdu nakonec iniciovalo 123 počernických

občanů. Tento bod bude znovu na nejbližším jednání zastupitelstva opět projednáván.
Schvalovat ho však bude Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Část úředníků magistrátu
této změně fandí, avšak rozhodovat budou
jiní. Uvidíme, zda převáží podpora soukromých záměrů při hlasování jednak u nás na
jednání zastupitelstva a zároveň na hlavním
městě Praha.
Rovněž jsme jednali s magistrátem také
o pokračování územní studie v tomto území. Kapacity oddělení magistrátu jsou zatím
bohužel stále vyčerpány. Rovněž také čekají,
jak rozhodne naše Zastupitelstvo MČ Praha
20, zda podnět občanů podpoří či nikoliv.
Z těchto dvou důvodů dosud nebyl zahájen
proces pořízení územní studie Horní Počernice Východ.
Územní studie by měla být v souladu s oběma tzv. plány, jednak se současným územním
plánem, jehož platnost je zatím určena do
roku 2022, ale také s novým návrhem metropolitního plánu.
Mohlo by se stát, že by územní studie, která respektuje jen současně platný plán taky
mohla platit po schválení velice krátkou
dobu a pro metropolitní plán by nebyla závazná. Takové informace nám doplnili úředníci magistrátu. Rovněž jsme porovnávali
na magistrátu oba plány, ale v otázce zastavěnosti a využití území se příliš neliší. V metropolitním plánu je charakter území určen
jako zahradní město. Regulativy zde určují
prostorové uspořádání, rozvoj prostupné sítě
veřejných prostranství a stejnorodé výškové
uspořádání.
Lenka Bartáková, redaktorka

KONCERT PRO PĚSTOUNY
Krásnou atmosféru měl už tradiční Koncert
pro pěstounské rodiny, který pořádá Odbor
sociálních věcí a školství naší městské části.
Na Chvalském zámku se o sváteční atmosféru zasloužili výborní účinkující – operní
zpěvačky Terezu Smolákovou a Kateřinu
Schejbalovou doprovodila klavíristka Marie
Minářová, skvělá byla i malá klavíristka Linda
a Josef Laufer. Svým koncertním medailonkem a především empatií a vtipným slovem
dokázal známý zpěvák setkání ještě více posunout do úplné pohody.
Pěstounští rodiče jsou obdivuhodní a mají
otevřená, laskavá srdce. Dokážou dávat lásku, jistotu a zázemí dětem svým i náhradním.
Na zámek tentokrát kromě pěstounských rodičů a dětí dorazila s maminkou i malá Eliška,
která velice statečně bojuje se svou nemocí.
Spolu s dalšími dětmi byla nadšená nejen
z plyšáků a dalších dárků, ale hlavně z kouzelníka a jeho nápadů!
Velký dík proto patří účinkujícím, dále kolegyním z našeho Sociálního odboru – především Ing. Monice Brzkovské a Mgr. Daniele
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Bendlové za organizaci akce, ale i sponzorům
- jsou jimi firmy Dermacol, a. s. a Lamps, a. s.,
které dokázaly svými dárky potěšit maminky
i děti. Děkuji vám všem!
Alena Štrobová, starostka

Děkujeme společnostem
Dermacol, a. s. a Lamps, a. s. za
podporu Koncertu pro pěstounské
rodiny na Chvalském zámku.

Pozvánka

se starostkou

Zvu vás každou první středu v měsíci na setkání se starostkou
i dalšími členy rady. V čase mezi 14 – 18 hodinou můžete bez
předchozí domluvy nebo objednání kdykoli přijít na radnici a přímo
se mě nebo mých kolegů ptát na vše, co vás v naší městské části
zajímá. Chceme tím radnici více otevřít a usnadnit vám všem
získání informací.
Začínáme výjimečně ve středu 13. února kvůli tisku
Zpravodaje. Do prázdnin následují středy 6. března,
1. dubna, 8. května, 5. června 2019.

Můžete i chatovat

Každé první úterý v měsíci můžete využít možnost on-line dotazů
a rozhovoru se mnou nebo mými kolegy na facebookové stránce
městské části. Opět kvůli tisku HPZ začínáme v úterý 12. února,
pokračují úterý 5. března, 2. dubna, 7. května
a 4. června 2019.
https://www.facebook.com/Horní-Počernice
-169321577215581/
Náš Facebook najdete i ve vyhledávači pod názvem Horní Počernice.

Aktuality

Středy a chat
Z ámecká posezení

na Chvalském zámku
Starostka Alena Štrobová
zve na Zámecké posezení na Chvalský zámek
v úterý 26. února 2019 od 14.00 hodin.

Obnovujeme Zámecká
posezení pro seniory!
Hosté: spisovatelé

Klára Walker Smolíková
a

Jiří Walker Procházka
Chcete vědět, jak se ve dvou
píšou detektivky?
Tak přijďte!

Těšíme se na setkání s vámi na radnici nebo na FB stránce městské části.
Alena Štrobová, starostka

Těšíme se na vás!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS „SDÍLENÁ ELEKTROKOLA“
NAVRHNĚTE STANOVIŠTĚ ELEKTROKOL
Od 1. dubna bude spuštěn systém sdílených elektrokol na území vybraných městských částí
včetně Horních Počernic. Rádi bychom spolu s vámi našli vhodná stanoviště pro jejich
umístění. Napište nám vaše návrhy na e-mail: urad@pocernice.cz
Více informací o fungování elektrokol najdete na: ezpravodaj.pocernice.cz

Ve středu 30. ledna v 17.00 hod. a v úterý 5. února v 17.00 hod.
jsou srdečně zváni všichni zástupci spolků Horních Počernic na

neformální setkání s místostarostkou MČ Praha 20
paní Dariou Češpivovou
do komunitního centra (knihovny) Náchodská č. p. 754. Svou účast a vybraný termín
prosím potvrďte paní Tremlové na e-mailové adrese: Katerina_Tremlova@pocernice.cz
nebo na telefonním čísle: 601 381 788.

KOMISE
Rada MČ Praha 20 tentokrát využila kromě
klasických nominací jednotlivých politických
subjektů i oslovení občanů prostřednictvím
webu a sociálních sítí. Zájem veřejnosti byl
značný a pro členy rady potěšující. Ti z vás,
kteří se do komisí pro omezený počet míst
nedostali, jsou zařazeni na seznam náhradníků.

Seznam členů komisí a výborů naleznete na
webu městské části:
https://www.pocernice.cz/samosprava/
rada/komise/

Děkujeme vám všem za zájem a těšíme se na
další spolupráci.
Lenka Bartáková, redaktorka

https://www.pocernice.cz/samosprava/vybory/
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Odbory

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi do základních škol
a mateřských škol v Horních Počernicích na
Dny otevřených dveří a k zápisům pro školní
rok 2019/2020, které budou probíhat v následujících termínech:

• Základní škola a Mateřská škola, Praha
9 – Horní Počernice, Spojenců 1408: dne
13. 3. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Ratibořická 1700: dne 4. 3. 2019 od 10.00 do
16.00 hodin

Možnost individuální konzultace v pozdějším
čase dle domluvy.
Přípravná třída: zákonní zástupci zájemců
musí splnit požadavky dané zákonem (dostavit se k zápisu, zažádat o odklad + dodat doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického

• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250: dne 4. 3. 2019 od
14.00 do 17.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823: ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2019
od 14.00 do 17.30 hodin

psychologa + doložit doporučení ke vzdělávání
v přípravné třídě z PPP nebo SPC. Upozorňujeme, že kapacita přípravné třídy je pouze 14 míst.
Škola nanečisto – příprava pro školu: 4. 3. až
8. 3. 2019 denně vždy od 15.00 do 15.45 hodin.
Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky - příprava na plnění povinné školní docházky. Přihlášky
prosíme elektronicky na: svozilova@seznam.cz.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum narození, současnou MŠ a jméno +
kontakt na zákonného zástupce. Přihlášky jsou
přijímány do naplnění kapacity.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83
Dne 2. 4. 2019
od 14.00 do 17.00 hodin

Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

znění pozdějších předpisů. V rámci Dne otevřených dveří bude v uvedeném čase probíhat
i zápis.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
2. a 3. dubna 2019
od 13.00 do 17.00 hodin

2. dubna 2019
od 14.00 do 17.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700

• Mateřská škola a Základní škola, Praha 9,
Bártlova 83, škola zřízena dle § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko
‑psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra.

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823 vč. přípravné třídy
s kapacitou 14 míst
• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní
Počernice, Chodovická 2250
• Základní škola a Mateřská škola,
Praha 9- Horní Počernice, Spojenců 1408

Pro školní rok 2019/2020 budou zapisovány
děti, které k 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku
a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek po-

vinné školní docházky o jeden školní rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu do základní
školy, předloží rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském průkazu
rodičů). Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §36, odst. 4).
Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „
Školství“- „Základní školy“.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi na Dny otevřených dveří v mateřských školách a následně
na zápis do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok 2019/2020.
Uskuteční se v následujících termínech:
• Mateřská škola „U Rybníčku", Praha 9

- Horní Počernice, Křovinovo nám. 115
- 19. 3. 2019 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00
hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.
• Základní škola a Mateřská škola, Praha 9
- Horní Počernice, Spojenců 1408,
detašované pracoviště mateřské školy
– Spojenců 2170/44 - 20. 3. 2019

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod.
a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.
• Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 1900 - 21. 3. 2019
dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod.
a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu: 6. a 7. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), stanoví podmínky pro přijímání
dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Dítě mladší tří let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné (pro školní rok 2019/2020 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2019 dovrší pátý rok věku).
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte

Hornopočernický zpravodaj – únor 2019

do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích,
postupují při zápisu do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání" a dle kritérií, která stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají
děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v
Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Poruše-

ní povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému
předškolnímu vzdělávání v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena
v §34a, odst. 2).
Podrobné informace o jednotlivých mateřských
školách najdete na internetových stránkách:
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti – Školství – Mateřské školy“.

Helena Víchová, Odbor sociálních věcí a školství

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

(Klánovice) - Revoluční (Šestajovice) - II/611
- III/6111 - D11. Pro řidiče, kteří pojedou po
komunikaci II/611 ve směru do centra bude
vyznačena objízdná trasa ulicemi Náchodská – Ve Žlíbku – D10.

nákladních automobilů se podaří eliminovat
nárůst těžké dopravy. Toto opatření se nejvíce
dotkne společností, které potřebují zásobovat
Náchodskou. Prosíme proto zástupce všech
firem, které potřebují vjíždět na Náchodskou,
aby podali žádost na silniční správní úřad Odboru životního prostředí a dopravy v Horních
Počernicích. Povolenka k vjezdu na Náchodskou bude naším silničním správním úřadem vyřízena co nejdříve.
V případě nejasností ohledně vjezdu nákladních vozidel na Náchodskou kontaktuje Odbor
životního prostředí a dopravy:
Věru Bidlovu, e-mail: vera_bidlova@pocernice.cz,
telefon: 271 071 630, Dagmar Jeníkovou,
e-mail: dagmar_jeníkova@pocernice.cz,
telefon: 71 071 633, Evu Vrbovou, e-mail:
eva_vrbova@pocernice.cz, telefon: 271 071 661.

Rekonstrukce Českobrodské se výrazně
dotkne Horních Počernic. Průměrně jezdí po
Českobrodské cca 26 000 vozidel denně. Objízdná trasa je vyznačena na plánku.
Aby se zamezilo extrémnímu nárůstu nákladních vozidel na Náchodské, povolil po dobu realizace stavby Odbor dopravních agend MHMP,
aby na Náchodskou ulici mohly vjíždět nákladní
automobily (od 3,5 tuny) pouze se souhlasem
MČ Praha 20. V současné době je na Náchodskou povolen vjezd nákladním automobilům
pro dopravní obsluhu daného území, ale toto
opatření je městskou policií velice obtížně vymahatelné a jako takové je hojně zneužíváno.
Věříme, že vydáváním povolenek pro vjezd

Odbor životního prostředí a dopravy
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PROZNAK Praha s.r.o.
dopravní opatření
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Rozsah stavby; objízdná trasa
Z důvodu provádění celkové rekonstrukce ulice Českobrodská bude výše uvedená komunikace uzavřena pro individuální automobilovou
dopravu v obou směrech. Vjezd bude povolen
pouze vozidlům integrovaného záchranného systému, stavby, rezidentům a autobusům
MHD.
Ostatní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu, která bude vedena ulicemi Staroklánovická (Újezd nad Lesy) - Slavětínská

3,5 t

Předpokládaný termín realizace:
18. 2. 2019 – 30. 6. 2019

Odbory

UZAVÍRKA ČESKOBRODSKÉ
Vážení občané,
v pondělí 18. února 2019 bude zahájena dokončovací etapa investiční akce „Oprava komunikace Českobrodská“.
Investorem akce je TSK hl. m. Prahy, Řásnovka
770/8, 110 15 Praha 1.
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PASPORTY ZELENĚ
V ročním rozpočtu každého města, obce
i městské části jsou finanční prostředky na
údržbu veřejné zeleně velkou položkou.
Aby byly účelně vynakládány, je důležité
mít komplexně zpracovaný pasport veřejné zeleně – v podstatě se jedná o inventuru
zeleně – přehled ploch a jednotlivých prvků
(dřeviny, herní prvky, mobiliář), které máme
ve správě.
Od podzimu loňského roku mají pasport zeleně i Horní Počernice. Je to podrobně zpracovaný a koncepční podklad pro výkon správy
městské zeleně a má pomoct ke zkvalitnění
péče o zeleň.
Autory dokumentu „Pasport zeleně na pozemních hl. m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 20“ byli specialisté ze společnosti Florart –
projekční a poradenská kancelář pro zahradní
a krajinářskou tvorbu (www.florart.cz) pod vedením doc. Ing. Pavla Šimka. Provedli analýzu
současného stavu a následně jasně definovali

zelené plochy, které má městská část ve své
správě, a je povinna se o ně starat.
Pasport zeleně dovolí zpřesnit rozpočet na
údržbu zeleně a pomůže určit podezřelé nabídky při soutěžení společností pečujících na území MČ o zeleň. Zároveň zajišťuje, že se budeme
starat pouze o plochy, které byly městské části
svěřeny a nikoli o plochy jiných vlastníků.
V pasportu zeleně jsou vyznačeny a očíslovány
i jednotlivé herní prvky, které se na plochách
zeleně nachází.
Pasport zeleně je výchozím materiálem pro
vytvoření koncepce rozvoje zeleně na území
městské části.
Pasport najdete zde:
https://www.pocernice.cz/mestska‑cast/
pasporty‑zelene/
V tištěné podobě se pasport zeleně nachází
na Odboru životního prostředí a dopravy, kde
do něj mohou zájemci preferující materiály
v papírové podobě nahlédnout v úředních hodinách nebo kdykoli po telefonické domluvě

(tel.: 720 449 122). Současně s pasportem
ploch, které jsou ve správě městské části, vznikla pro potřeby Odboru místního hospodářství
základní evidence stromů, která čítá přes 6 000
exemplářů. Tato evidence umožní do budoucna lépe průběžně sledovat vývoj zdravotního
stavu jednotlivých dřevin, plánovat kontroly,
arboristické zásahy i finanční prostředky nutné
na péči o jejich zdravotní stav.
Věra Bidlová,
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

ODBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se konalo 4. 12. 2018 v Obřadní síni Chvalského zámku. Přejeme všem novým občánkům, aby se jim u nás v Horních
Počernicích dobře vyrůstalo. 									
Hana Vostrá, referentka OŽOSA

Hornopočernický zpravodaj – únor 2019

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Linková Eliška
Naušová Milada
Šrámková Milada
Votava Bedřich
Adamcová Věra
Langová Jiřina
Srostlíková Jarmila
Kulhavý Josef
Šercová Milada
Kudrnová Věra
Novák František

Smítková Antonie
Straka Vladislav
Cepáková Anna
Houska Jaroslav
Pěknicová Marie
Strnadová Emilie
Vondráčková Marie
Čermáková Jiřina
Klicperová Marie
Kočová Zdenka
Mrázová Zdeňka

PROGRAM ZO
SENIOŘI
ÚNOR 2019
pondělí 11. února
VYCHÁZKA S VÝSTAVOU
Rohanský ostrov, galerie v Main Point
Karlín, moderní budovy River City,
kostel sv. Cyrila a Metoděje. Vstup
zdarma, sraz ve stanici metra Č. Most
ve 13.00 hod., vede L. Frouzová
pondělí 18. února VYCHÁZKA
Čimický les - Ďáblický les – hvězdárna
- Ďáblický hřbitov, sraz ve stanici metra
Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová
středa 20. února KLUBOVNA
Přednáška - RNDr. Jiřina Dašková,
Ph.D. - „200 unikátů ze sbírek Národního
muzea". Začátek ve 14.00 hod.
čtvrtek 28. února
VÝSTAVA S VYCHÁZKOU
Zámek Ctěnice - Broučci arch. Zdeňka
Podhůrského, sraz na zastávce bus
209 - Nádraží H. Počernice,
ve 13.00 hod., cca 2 km,
vedeL. Frouzová
pondělí 4. března VYCHÁZKA
Pražské pasáže z Mariánského nám.
ke Karlovu náměstí, sraz ve stanici metra
Č. Most v 10.00 hod., vede L. Frouzová
a L. Kopsová
Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna je otevřena každou
středu od 14 hodin.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Helena Barcalová, tel. 281 927 099
Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

Kloz Bohumil
Škapík Štefan
Kožíšková Anežka
Mayerová Libuše
Vápeníková Marie
Letáková Helena
Sladká Zdeňka
Cap Vladimír
Djakovová Eva
Hotěk Luboš
Hotěk Zdeněk

Mazur Petr
Nigrin Otakar
Procházka Zdeněk
Škvorová Ludmila
Šmídl Miroslav
Vaňková Jaroslava
Holakovská Jaroslava
Šulc František
Brzoňová Jana
Hladíková Jaroslava
Holá Daniela

Ješátková Marie
Kadeřávková Vlasta
Klíma Petr
Krejčová Věra
Němcová Marie
Pavel Otakar
Pečenková Libuše
Poláčková Anna
Šír Jan
Špinka Jiří
ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

GRATULACE K NAROZENINÁM
Dne 18. února 2019 oslaví své
75. narozeniny pan Jiří Špinka.
Vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho
rybářských úspěchů přeje rodina.

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají
věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice
Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na e mail:
vitani@pocernice.cz.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 11. 2018 - 31. 1. 2019 do
31. 3. 2019. Další termíny budou následovat. Přihlášku na Vítání občánků naleznete na
http://www.pocernice.cz/poradna obcana/ vitani obcanku/, nebo při osobním vyzvednutí na
Odboru živnostenském a občanskosprávních agend, č. dveří 100.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e-mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,
tel.: 271 071 657, e mail: vitani@pocernice.cz.

S lítostí v srdcích oznamujeme, že nás 19. prosince 2018 navždy
opustila naše dlouholetá obětavá členka, výjimečná kronikářka,
milá kamarádka, vždy usměvavá Alenka Barochová.
Děkujeme, nezapomeneme.
Klub seniorů Horní Počernice

Dlouholetý obětavý trenér sportovní gymnastiky a člen výboru
TJ Sokol v Horních Počernicích Antonín Rosendorf nás dne
31. prosince 2018 navždy opustil ve věku 88 let.
Milý Tondo, už teď nám chybíš, nikdy nezapomeneme!
Členové oddílu SG a AE

Dne 16. ledna 2019 jsme se naposledy rozloučili s naším drahým
tatínkem, počernickým rodákem, panem Felixem Otakarem
Dvořákem, mimo jiné dlouholetým místním řidičem autobusu
na linkách 221, 222 a 223. Zemřel tiše dne 10. ledna 2019 ve věku
nedožitých 90 let. Děkujeme všem přátelům a známým
za vzpomínku a projevenou soustrast. Dcera Dana a syn Otakar
s rodinami.
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

NADAČNÍ FOND ŠANCE SLAVÍ 8 LET POMOCI!
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych se s vámi podělil o dobrou zprávu z Nadačního fondu Šance a přinesl pár
střípků ze zastupitelstva a úřadu.
Letos v březnu to bude osm let, kdy paní
Hana Moravcová, pan Pavel Wágner a pan
Petr Herian spolu s dalšími založili Nadační fond Šance. Fond má za cíl dlouhodobě
poskytovat finanční prostředky na podporu aktivit neziskovým organizacím či
jednotlivcům a rodinám v tíživé sociální
situaci v Horních Počernicích. Podpora
probíhá formou příspěvků na kroužky,
sportovní aktivity, dětské tábory nebo
vybavení pro seniory. Za celou dobu fungování poskytl fond více jak 483.000 Kč
a podpořil celkem 78 žádostí. Získané finance pochází z prostředků zakladatelů,
podporovatelů sdružení Šance pro Počernice nebo jsou výtěžkem z dobročinných
prodejů. Vnímáme smysluplnost a potřebu
takové pomoci potřebným. Proto hodláme
i nadále finančně podporovat střediska,
spolky, komunitní centra a další neziskové
organizace působící v Horních Počernicích

prostřednictvím našeho Nadačního fondu
Šance. V rámci fondu chystáme řadu zajímavých akcí a novinek.
Bližší informace o fondu, včetně možnosti
zažádat o příspěvek, naleznete na webových stránkách: www.nfsance.cz/.
Na prosincovém jednání zastupitelstva
členové Šance odmítli podpořit navýšení
odměn pro místostarosty, radní, zastupitele a další funkcionáře. Pro mě i další kolegy
ze Šance je práce v zastupitelstvu posláním a službou obci, která je naším domovem, nikoliv forma přivýdělku.
Začínám mít vážné obavy o stabilitu úřadu
a jeho budoucí fungování. Během listopadu byl ukončen poměr s vedoucím Ekonomického odboru. V prosinci následně
také skončil tajemník úřadu Mgr. Vítězslav
Kaliba, MPA. V období tvorby a schvalování
rozpočtu je to obzvlášť smutná situace. Co
k této situaci vedlo, nevíme, o skutečných
důvodech se můžeme jen dohadovat.
Panu Kalibovi bych tímto nicméně rád poděkoval za jeho odborné a nestranné působení na úřadu.

Co se týče nového složení
odborných komisí rady,
je pro mě nemilým překvapením, že někteří naši
kandidáti, například paní
ředitelka hornopočernické
knihovny Božena Beňová, pan učitel Mgr. Josef
Černý nebo pan Antonín Wagner nebyli
jmenováni do komisí, ve kterých léta působili díky své odbornosti a zkušenostem.
V mém případě je to bytová, sociálně zdravotní a protidrogová komise, ve které jsem
aktivně působil čtyři roky. Přesto se hodlám této oblasti aktivně věnovat i nadále.
Situaci budu dál bedlivě sledovat a pravidelně vás informovat.
Přeji vám krásné a pohodové zimní dny.

Vážení a milí Hornopočerničtí,
slíbili jsme vám, že jako opoziční strana se
nebudeme omezovat pouze na ustavičnou
kritiku a negativismus, ale problémy budeme aktivně řešit a hledat nejlepší možné
řešení. Také tak činíme.
Začátkem ledna jsme byly s paní Hanou
Moravcovou u pana doc. Ing. arch. Petra
Hlaváčka, 1. náměstka primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu,
konzultovat nejpalčivější problémy Horních Počernic.
Tížívá dopravní situace naší městské části
je panu náměstkovi známa. Řešení však
není jednoduché, skládá se z mnoha dílčích částí, které musí být dokončeny jako
celek. U dopravy platí více než kdykoliv
jinde, že partikulární řešení nepřináší kýžený efekt. Je potřeba dopravu v Horních
Počernicích řešit komplexně a v kontextu
s navazující dopravní infrastrukturou hl.
m. Prahy a Středočeského kraje. Musíme
také trvat na vybudování kompenzačních
opatření (protihlukové stěny, ozelenění
území…) v maximálním možném rozsahu,
které negativní důsledky dopravy alespoň

částečně eliminuje. Populismus, líbivé, ale
nesplnitelné sliby a výroky zde nemají své
místo. Je to krátkozraké a důsledky budou
jen těžko napravitelné.
Shodli jsme se také na tom, že pro optimalizaci organizace dopravy je žádoucí
provedení simulace dopravy na základě
aktuálních dat. Pan docent přislíbil podporu pro zadání tohoto kroku Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Probírali jsme také prospěšnost prodloužení metra linky B do Horních Počernic
a zřízení P+R na hranici naší městské části tak, aby řidiči jedoucí ze Středočeského
kraje do hlavního města měli možnost zaparkovat svá vozidla při vjezdu do Horních
Počernic a pokračovat dále s využitím kolejové dopravy do centrálních částí města.
Zamezilo by se tak zbytečnému transitu
Horními Počernicemi, což je více než žádoucí.
Dalším bodem k jednání byla plánovaná zástavba firmy Ekospol v lokalitě Nad
Palečkem. Procházeli jsme nejpalčivější
problémy tohoto záměru (nedostatek občanské vybavenosti, předimenzovanost

záměru, apod.) a došli
jsme k jednoznačnému
konsenzu, že se záměrem
v navrhované podobě nelze souhlasit.
Probírali jsme také velké
rozvojové území Horní
Počernice východ a s ním
spojené možné problémy a hrozby. S ohledem na absenci celkové koncepce rozvoje
tohoto území zde hrozí neorganizovaná
a nekoordinovaná zástavba, obdobně jako
u záměru firmy Ekospol. Nejschůdnější řešení vidíme v zadání územní studie, která
by případnou budoucí zástavbu regulovala. Změna územního plánu hl. města Prahy,
spočívající v návratu zastavitelných ploch
na ornou půdu, je s ohledem na možné
nároky za náhrady vzniklých škod, i podle
názoru pana náměstka Hlaváčka, velmi nepravděpodobná a nereálná.

Petr Růžička, váš zastupitel
Šance pro Počernice
Petr_Ruzicka@pocernice.cz

Přeji krásné zimní dny.
Kristine Karhanová,
zastupitelka Šance pro Počernice

TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ, VĚŘÍM, ŽE DOBRÝM SMĚREM
Vážení počerničtí občané,
děkuji za sebe, HOP i celou koalici za možnost zasadit se o zlepšení podmínek hospodaření naší MČ a zkvalitnění našeho života. Mám sice bohaté zkušenosti se státní
správou, ale s neoddělitelnou součástí
různých taškařic, a možná s trochu příliš
silnými přestřelkami v rámci kandidujících
uskupení, již mám zkušenosti menší. V HOP
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ani koalici nemáme žádné PR specialisty,
kteří by se těmto počinům, které mají sloužit především k ovlivnění veřejnosti, věnovali naplno. Upřímně vnímám, že je to pro
nás nyní (a věřím, že vždy bude) především
o práci. O práci, které je skutečně mnoho,
a to ať zrovna velí Vontové, Mažňáci nebo
Bahňáci.
Zanechme však můj pocit, že množství

a ostrost útoků je možná
zbytečně silné až slepé na
to, že na úřadu pracujeme několik málo měsíců.
Nerad bych totiž propadl pocitu, že snad máme
být vinní za to, jak se ve
volbách občané vyjádřili.
Celkově také stále nabádám, abychom vy-

zřejmě u všech již pravidelně patří našim
úředním e‑mailům. Všem kolegům se za
jejich energii, čas a vynaložené síly obdivuji a určitě tato skutečnost stojí za zmínku.
Ano, přiznám také, že jsem možná překvapen ohromným množstvím práce, které
před novým vedením a úřadem stojí, obzvláště pak pokud se snažíme také něco
změnit, přenastavit či upravit. Určitě se nechci stavět do role a říkat, že vše bylo do
teď špatně. Ne. Ale fakt je, že pracujeme
s tím, co je. Zvolenou samosprávu chápu
tak, že na základě důvěry občanů máme za
úkol zvolit a korigovat směr, plánovat budoucí aktivity a investice (kterých se na nás
například hned pro první týdny sešlo tolik,
že přesahují možnosti současného rozpočtu) atd. Kromě toho například řešíme byty,
dopravu, sběrný dvůr, kompostárnu, parkování, wi‑fi, developery a haly, bezpečnost, aktualizaci směrnic, cyklistiku, zeleň,
naše organizace, HPZ, rozpočet, MHMP,

komunikaci s veřejností, majetkové otázky
a desítky dalších menších i větších potřeb.
Je toho mnoho a začátek je vždycky těžký,
za rok si můžeme udělat první zhodnocení,
co se povedlo, co méně. Zatím mám však
z fungování a snahy nového nastavení
dobrý pocit a jsem si jist, že svá předsevzetí naplníme a dotáhneme. Horní Počernice se nezmění ze dne na den, ani z roku
na rok, je však důležité, že jsme si vybrali
a snažíme se naplnit směr, jakým se chceme dál ubírat. Děkuji všem spoluobčanům
i kolegům a přeji šťastné chvíle a bezproblémový rok 2019.
PS: V dostupných chvílích se rád budu zaobírat jakýmkoliv podnětem, a to i mimo
majetkovou oblast. Pište, prosím, na:
pavel_skalicky@pocernice.cz

a napojení Bystré na D10, rekonstrukci
ulice Bořetické a napojení na ulici Náchodskou, rozšíření parkoviště u nádraží včetně
vybudování cyklověže, odhlučnění všech
dálnic na celém území Horních Počernic
a mnoho dalšího.
Právě proto jsme společně s kolegy zastupiteli Šance pro Počernice navrhli vytvořit Výbor pro dopravu v listopadovém
a prosincovém zastupitelstvu, který oproti komisi má vyšší postavení a vážnost při
komunikaci s klíčovými partnery -Magistrátem hlavního města Prahy, Ředitelstvím silnic a dálnic, Ministerstvem dopravy apod. Bohužel náš návrh nebyl vládní

koalicí podpořen, a proto
na únorovém zastupitelstvu navrhneme jeho
vznik znovu. Vaše dotazy
či připomínky mi můžete
zasílat na e‑mail:
Eva_Tumova@Pocernice.cz

tam voda z dálnice, je tam vystavěn provizorní dřevěný chodník (obdoba lávek
v Benátkách) a další polovina bude snad
opravována až po dokončení rozšíření
dálnice D11 na straně levé. Práce začínají
1. dubna 2019. Možná se tedy dočkáme až
koncem roku opraveného podchodu. Škoda, že ŘSD nám stáhlo povrchovou vodu
do kanalizace, a tak ani nepoteče voda do
Svépravického potoka a dál do rybníků,
kde MHMP začalo dělat úpravy s meandrujícím potokem a jezírkem. Úpravy vypadají
velice pěkně, investovaly se do nich miliony, ale nikdo neví, zda se dočkají vody?
Pokud neprojdeme podchodem, dáme
se vpravo kolem Biologického rybníka,
zjistíme, že od doby, kdy byl rybník převeden na MHMP (prosinec 2018), se tam
začíná prořezávat zbujelý porost. Odbor
životního prostředí MHMP konečně upraví
dlouho zanedbávaný prostor kolem obou
rybníků. Dojde snad i na lávku, kterou

z bezpečnostních důvodů
uzavřeli, ale je zajímavé, že
do teď si toho nikdo nevšímal a neudržoval a klidně
se po ní mohlo chodit.
A cesta do školy pro svépravické děti uličkou
z Božanovské ulice? Má
zámkovou dlažbu, ale jak všichni k nemalé
radosti zjistili, končí v polovině, jde pouze
ke vratům do letního divadla. Škoda, že
se nemyslí i na děti a nemohou mít celou
pěknou cestičku do školy. Ale nebojte se,
v uličce bude osvětlení, tak děti a ostatní
co tam budou procházet, lépe uvidí na tu
stále hrbolatou cestičku, která je opravená
jen z poloviny.

Pavel Skalický, zastupitel

DOPRAVA JE PRO NÁS KLÍČOVÁ!
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám nejprve poděkovala za projevenou důvěru v říjnových volbách. Pro
mě osobně je to silná motivace v další práci pro naše Horní Počernice.
Na základě rozhodnutí nové Rady městské
části Horní Počernice jsem byla zvolena
do Komise dopravy. Práci v této komisi se
budu maximálně věnovat. Doprava byla
klíčovým bodem našeho volebního programu, ale i předchozího působení v radě.
V této oblasti nás čeká mnoho práce a je
třeba dokončit dřívější nastartované projekty, jako například zklidnění Náchodské
ulice, vybudování železničního podjezdu

Předem děkuji za reakce.
Přeji vám krásné zimní dny.
Eva Tůmová,
vaše zastupitelka
Šance pro Počernice

KUDY DO PŘÍRODY?
Jsou pouze dvě možnosti, kudy je možné
se dostat do Klánovického lesa. Jednak
most přes dálnici v ulici Na Svěcence, který
je v havarijním stavu, pravý chodník končí
skokem do zatáčky a provoz je tam dost
silný. Jak se minulé vedení úřadu o most ve
vlastnictví obce staralo?
Most asi bude nutné zbourat a tak nám
zbyde podchod pod dálnicí nedaleko tohoto mostu. Protože ŘSD rozšiřovalo dálnici D11 na jedné straně, opravilo podchod,
ale také pouze jednu polovinu. Prosakuje

Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
Foto: Miloš Vacek
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Zastupitelé

drželi v pozitivním a otevřeném přístupu,
díky němuž jsme také dostali šanci.
Vnímám především to, že se Aleně Štrobové podařilo obklopit se schopnými lidmi se selským rozumem a spravedlivým
úsudkem a v radě pak sestavit funkční tým,
který zatím skvěle šlape a táhne za jeden
provaz. Jedná se o odborníky na právo, výstavbu, IT a dalších oborů, kterých se drží
původní nadšení a snaží se s co nejlepším
svědomím poctivě hodnotit každou příchozí otázku a podnět.
Všichni jsme pak samozřejmě také obyčejní lidé, kteří k této nové zodpovědnosti
mají své běžné zaměstnání, radosti i trable, rodiny a osobní život. Víme, že nejsme
neomylní, ale snažíme se v rámci našich
nových povinností dávat Počernicím maximum. Já a kolegové pak souběh činností
řešíme např. pracovními přesčasy, menšími
úvazky, prací o víkendu či jinými potřebnými způsoby. Víkendy a večery pak samo-

KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI, FÓRUM POČERNICE JINAK
Od 1. ledna 2019 se ujali svých funkcí noví
členové poradních orgánů rady městské
části. Do komisí se mohli prostřednictvím
webových stánek volně hlásit i zástupci veřejnosti. Většina z přihlášených občanů se
následně členy komisí skutečně stala – při
výběru hrála roli orientace zájemců v problematice, kterou se daný poradní orgán
zabývá. Ke kvalitnímu fungování komisí
ale není potřeba jen kvalitní personální
obsazení.
Náležitostí, jež u komisí dosud chyběla,
je přesné vymezení náplně jejich činnosti, může totiž docházet k situacím, kdy se
část obsahového zaměření některých komisí překrývá – agenda komise majetku
a komise bytové, agenda komise dopravy
nebo komise výstavby, apod. Vymezení
náplně činnosti jednotlivých komisí je tedy
nyní před námi. Dalším důležitým prvkem
je funkční jednací řád – ten stávající je přes
12 let starý a nalezneme v něm i ustanovení, která neodpovídají realitě nebo jsou
přímo v rozporu se zákonem o hl. m. Praze.
Novelu i tohoto jednacího řádu připravuje zastupující tajemnice úřadu. Návrhový
výbor tento materiál projedná do konce
února.
Jak uváděl kolega Hošek v minulém HPZ,
rada také poprvé v historii zřídila komisi

majetku. Její první setkání se uskutečnilo
ve čtvrtek 3. ledna – na jednání jsme se
zabývali především návrhem činnosti komise, který jsem připravil společně s radním pro oblast majetku Pavlem Skalickým,
a také směrnicí úřadu, jež se majetku týká.
Předpokládám, že se komise bude věnovat
nejen novým záležitostem, ale také historickým – např. využitím parkovacích ploch
ve chvalském areálu. Vedle toho rovněž
tvorbou krátkodobého a dlouhodobého
plánu oprav a investic, evidencí svěřeného
majetku nebo pravidly pro směnu, prodej
a využití pozemků ve svěřené správě městské části. Rád bych, aby komise pozitivně
působila ve věci, pokud možno, rovnoměrného plánování investic a neopakoval
se stav z minulého volebního období, kdy
se v roce 2018 rozpustila téměř celá naspořená rezerva (v řádech desítek milionů
korun), což se negativně odráží při přípravách rozpočtu na rok 2019. Budeme rádi
také za další podněty – pište mi je, prosím,
na: vilem_cap@pocernice.cz
Fórum Počernice JINAK
S kolegy ze sdružení nezávislých kandidátů Počernice JINAK jsme se také rozhodli
poprvé uskutečnit naši myšlenku ze srpna
minulého roku, a to otevřené setkání lidí,

kteří mají Horní Počernice
rádi a chtějí si popovídat
prakticky o čemkoli. První
Fórum Počernice JINAK se
uskuteční v úterý 26. února 2019 od 18.00 hodin
v restauraci Bella Vita,
Náchodská 158 (bývalá
Fontána). K poslechu a tanci bude hrát živá
hudba a připraveno máme i malé pohoštění. Akce je veřejná a otevřená úplně každému. Stále si totiž myslíme, že víc hlav víc ví.
Těšíme se na vás.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem z vás,
které oslovil můj minulý článek o školní
jídelně a zaslali mi na něj reakci, ať už jakoukoli formou. Záležitost pokračuje dál –
ve čtvrtek 10. ledna se věcí zabývala rada
městské části a přijala usnesení, v němž
uložila Odboru hospodářské správy a investic připravit na jednání RMČ Praha 20
materiál ve věci rekonstrukce školní kuchyně FZŠ Chodovická, a to v termínu do
24. ledna 2019. O dalším vývoji vás budu
informovat.
Klidné jarní prázdniny bez úrazů přeje nám
všem
Vilém Čáp, zastupitel Počernice JINAK

ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A VÁNOČNÍ STROM
Už v průběhu předvolební kampaně nám
lidé zdůrazňovali, ať nezapomeneme
změnit režim všech zastávek na znamení.
Osobně rozumím úspoře paliva i zatěžování životního prostředí zbytečným rozjížděním autobusů, ale problém tkví jinde. Ono
ani tak nejde o to, že by si cestující nechtěl
zmáčknout signalizaci k zastavení, jako
spíš o to, že tento servis vůbec neodpovídá
původním slibům ze strany dopravce.
Vilém Čáp se tímto problémem zabýval už
na konci minulého mandátu zastupitele
a oslovil ROPID a nově vzniklého středočeského organizátora, společnost IDSK.
Z odpovědí, které obdržel lze vyjmout následující:
Integrovaná doprava Středočeského kraje píše v dopise z 10. 9. 2018: „Všechny
vozy jsou vybaveny tlačítky k řidiči v kontrastním hmatovém i vizuálním provedení, jsou dostupná z každé řady sedadel
a propojená s poptávkovým ovládáním
nejbližších dveří (konkrétní rozmístění
tlačítek podléhá schválení objednatelem).
Pokud se setkáte s vozidlem, které není
vybaveno dostatečným počtem tlačítek
nebo s nevhodným umístěním, neváhejte
se na nás obrátit s konkrétním případem,
tzn. přesným datem, číslem linky, pořadím.
My následně situaci prověříme a v případě oprávněné stížnosti dopravci udělíme
sankci dle platného sazebníku postihů.“
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ROPID v dopise z 27. 9. 2018 uvedl mj. následující: „U vozidel, která budou provozována jako starší do doby průběžné obnovy,
se také snažíme projednat dostatečné dovybavení vyšším počtem tlačítek.“
Bohužel, i tak se na svých cestách setkávám s problémy. Většinově používám linku
223, méně 224. Na lince 223 jezdí mj. staré příměstské autobusy se dvěma vstupy,
nástup do výšky, tlačítka tři (bílá) ve stropě
a jedno na tyči u středového výstupu, toť
vše. Do linky 224 je třeba vstupovat s ohledem na dostupnost tlačítka, protože při
zaplněném autobusu, je výstup téměř bez
šance. K pokřikování na spolucestující, aby
tlačítko někdo zmáčkl, jsem se zatím neosmělil. Zjednání nápravy v tomto servisu
pro cestující považuji cele za věc dopravce.
Jen problém popsat ale nestačí. Proto
se s kolegou Čápem obracíme přímo na
ředitele ROPIDu a IDSK s žádostí, zda by
v nových smlouvách (které budou tyto organizace podepisovat v momentě, kdy stávajícím dopravcům vyprší platnost současných licencí na provozování autobusových
linek) mohla být uvedena povinnost dopravce zajistit ve vozidle dostatek tlačítek
a zároveň na dostupných místech. V opačném případě by byl dopravce sankcionován. Vhodné by také bylo, kdyby musel
dopravce před „vypuštěním vozu na trať“
prokázat splnění výše uvedené povinnos-

ti. I s tímto nápadem se na
vedení ROPIDu a IDSK obrátíme a o výsledcích našeho konání vás budeme
informovat.
Vedle zastávek na znamení jsme v našem volebním
programu uvedli také následující tezi: „Městská část by měla také
pravidelně uklízet veřejná prostranství
a opravovat poničené lavičky nebo herní prvky nejen na dětských hřištích.“ Bod
jsme v programu uvedli, protože nás na
něj při sběru podpisů zejména maminky
na dětských hřištích opakovaně upozorňovaly. Proto podáme v této věci podnět na
RMČ k prověření současného stavu a uložení úkolu příslušnému odboru úřadu.
Ještě jedna poznámka vztahující se ke konci roku. Každoročně je vždy uříznut (ať už
z jakýchkoli důvodů) a postaven vzrostlý
jehličnan v areálu Chvalské tvrze. S kolegy
z koalice jsme se shodli, že je to v našich
podmínkách zbytečné plýtvání. Navrhl
jsem zdobit napříště obdobný smrk u zastávky autobusu na Chvalech (z centra) – je
jen několik metrů vzdálen. Ale třeba se vyskytne lepší nápad.
Vladimír Hošek,
zastupitel Počernice JINAK

Předvolební hesla typu „Uděláme to jinak“
jsou legitimní záležitostí každé volební
strany. Každý může mít jiný pohled na řešení věcí, na nové investice, na „lepší“ hospodaření nebo transparentnost.
To ale nikoho neopravňuje, aby zablokoval/zrušil/nerealizoval věci, které jsou pro
Horní Počernice prospěšné.
Přesně to totiž zřejmě čeká rekonstrukci Rodinného a komunitního centra MUMRAJ.
Na projektu s názvem “Rekonstrukce objektu” jsme pracovali několik let. Od roku
2013 jsme vyjednávali s Odborem majetku
Magistrátu HMP svěření budovy bývalé
prádelny, ve které MUMRAJ sídlí, do majetku Horních Počernic. Práce to byla nelehká,
museli jsme přesvědčovat nejen úředníky,
ale především dvě politické reprezentace,
proč jsme žádost podali a jak velmi důležité je pro občany Horních Počernic aktivity
centra podporovat. Po čtyřech letech se
nám to konečně podařilo a v březnu 2017
nám pražské zastupitelstvo schválilo svěření budovy i pozemku do péče/majetku
s podmínkou, že je využijeme pro provoz
činnosti neziskové organizace RC MUM
a Klubu přátel rodinného centra (zkráceně
MUMRAJ).
Probíhala další jednání s Pražskou energetikou a Pražskou teplárenskou a díky jejich
vstřícnosti, kdy své technologie v budově
zmodernizovaly a zmenšily na co nejmenší
objem, jsme získali další prostory. Následo-

valo čekání na vyhlášení výzvy Operačního
programu, který Praha už předem avizovala. Tento okamžik nastal v září 2017 a na
úřadě se roztočil kolotoč prací, abychom
peníze z programu získali. Vždyť jsme
mohli dostat až 15 milionů korun. Oprášili jsme studii, na které se podílela naše
urbanistka Kristýna Karhanová Grigoryan,
ředitelka centra Bára Zálohová, za stavební odborníky pan Trutnovský, za městskou
část starostka a místostarostka a vedoucí
Odboru majetku se svými kolegy. Byl zadán projekt ke stavebnímu povolení, které
jsme získali týden před termínem podání
žádosti. Rada tento záměr schválila v listopadu 2017 a v březnu 2018 jsme podali
žádost. A protože štěstí přeje připraveným,
naše žádost byla úspěšná a získali jsme
13,5 milionu korun. O tomto záměru bylo
informováno zastupitelstvo, a to hned
dvěma materiály: informací z jednání rady
a informací o rozpočtovém opatření, které
schválila rada.
O to víc mě teď překvapuje, že současné
vedení radnice, jejíž představitelé ještě
před komunálními volbami vyjádřili Komunitnímu centru svou podporu, má s tímto
projektem problém, jak vyplývá z jednání
rady. Prý je to hodně peněz a dokonce se
objevil i názor, že činnost tohoto centra je
už překonaná záležitost.
Musím znovu zopakovat, že jsme předávali
radnici se 120 miliony na účtu. Peníze na

tuto rekonstrukci byly alokované v rozpočtu, jinak
bychom totiž se žádostí
nebyli úspěšní. Z magistrátu z operačního programu získáme 13,5 milionu
korun. Z našeho rozpočtu
bychom dali 17,5 milionu
a to rozložené do dvou let, tedy 8,75 milionu ročně. Následně je možnost požádat magistrát o 50% dotaci, jelikož hlavní
město podporuje aktivitu městkých částí
při získávání peněz z EU. Takže suma sumárum bychom zrekonstruovali a rozšířili
MUMRAJ za necelých 9 milionů.
Jak vedení radnice zodpoví občanům své
nové rozhodnutí? Jak obhájí vrácení dotace a zrušení připravené akce těsně před
její realizací? A hlavně, jak chtějí magistrát
přesvědčit, aby Počernicím ještě někdy nějakou dotaci přidělil?
Podpora rodinného centra a jeho činnosti
patřily mezi priority Šance pro Počernice.
My názor neměníme ani po volbách a uděláme z opozičních lavic maximum pro to,
aby postoj současného vedení radnice
vůči osobám z minulého vedení radnice,
neměl vliv na projekty jen proto, že byly
odpracovány lidmi z Šance.
Hana Moravcová,
zastupitelka Šance pro Počernice

VLASTNÍ GÓL ZASTUPITELKY MORAVCOVÉ
Na prosincovém jednání zastupitelstva se
paní zastupitelka Hana Moravcová dotazovala, co bude dělat MČ Horní Počernice
se vzniklou ztrátou 4,8 milionu Kč, která
vznikla ve společnosti SC Xaverov Horní
Počernice a. s, kde má MČ 33% podíl.
Je nadmíru jasné, že po tak krátké době,
kdy došlo ke změně ve vedení městské
části, nedostala na svou otázku rychlou
odpověď. V nastalé debatě jsem se krátce
podíval na výsledky společnosti a zde bylo
uvedeno, že v době, kdy byla svolána valná hromada společnosti k odsouhlasení
účetní závěrky za rok 2017, se bez omluvy
nikdo nedostavil, ačkoliv byla MČ Horní
Počernice řádně obeslána a v této době
byla stále vedena současnou zastupitelkou
Hanou Moravcovou. Na mou otázku, proč

na VH nebyl nikdo, kdo by se i na uvedenou ztrátu mohl dotázat, mi bylo sděleno,
že neví a asi se omlouvala. K uváděné ztrátě bych rád doplnil, že tato je za období
roku 2017. V té době byla představitelkou
vedení městské části paní Moravcová.
Celá závěrka i se zprávou auditora byla do
sbírky listin společnosti založena a zveřejněna dne 21. 6. 2018, také za plného vedení obce paní Moravcovou. Je zajímavé,
proč se paní zastupitelka dotazuje na to,
co budeme dělat s dluhem, který vznikl za
jejího vedení! Nyní je třeba se zaměřovat
na to, proč je ve společnosti nižší výběr
nájmů o 0,6 milionu Kč, proč jsou zvýšeny
ostatní služby o 0,5 milionu Kč a proč jsou
zvýšené jiné provozní náklady o 2,5 milionu Kč. Celkem tedy přes 3 miliony korun.

Mám za to, že městská
část, jako správný hospodář, by měla své majetky kontrolovat a vzniklé
problémy řešit průběžně.
Nikoli kopat na branku po
zahájení zápasu a hned si
dát vlastní gól. Chci nadále věřit, že než na někoho hned házet
špínu a hledat kostlivce, je lepší společně
hledat cesty a řešení vzniklých problémů
a různých situací, a to jak pozitivních, tak
negativních, které k našemu životu neodmyslitelně patří.
Jiří Šebek,
zastupitel Hnutí občanů Počernic

... NA KUS ŘEČI S RADNÍMI...
Srdečně zveme na neformální setkání s členy Rady MČ Praha 20, které se koná ve čtvrtek
28. února 2019 v době od 18.00 do 20.00 hod. v restauraci U Bobra (u hřiště Xaverov),
Božanovská 2098/26. Můžete se zeptat na vše, co vás v Horních Počernicích zajímá.
Těšíme se na setkání s vámi! Radní MČ Praha 20

12– 13

Zastupitelé

OPRAVDU ZNIČÍ ÚPLNĚ VŠECHNO? ZASE BUDEME VRACET KVŮLI NIM PENÍZE?

Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

SYMBOLICKÝ ŠEK NA VÝTĚŽEK VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO AZYLOVÝ DŮM BYL
PŘEDÁN
pro Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, kterou vyhlásila MČ Praha
20 v rámci projektu Zdravé Horní Počernice
v květnu minulého roku.

Děkujeme všem občanům Horních Počernic,
kteří do této sbírky přispěli.

Vozíky za kola
V prostřední části Náchodské ulice přibyla
nová prodejna, nabízející také multifunkční
sportovní vozíky i pro děti, napojitelné za kola.
Můžete si je zde vyzkoušet, případně zapůjčit
na několik dní.

a ohleduplnosti. Často se v Horních Počernicích pouštíme do výjezdů ze složitějších míst
- ať jsme v autech, či na kolech. Na hlavních
ulicích je zde stále hodně řidičů odjinud, ale
v podstatě - jakou míru ohleduplnosti si zde
zavedeme, takovou ji budeme mít.

Sdílená kola
Od Nového roku platí pro využívání sdílených
Rekol v Praze nová pravidla. To se týká zejména centra Prahy, my se od jara můžeme těšit na
jiná sdílená kola - již elektrická.

Nové cyklostojany
Nové cyklostojany přibyly na frekventovaných
veřejných místech u nákupního střediska Albert a před ZŠ Ratibořická. Přispějí i k tomu,
aby se nám v H. Počernicích „jedlo ještě lépe“.
Další místa jsou rozjednána.

možný přes Svépravice, Xaverovský háj do Dolních Počernic. Zde znáte největší z pražských
rybníků Velký počernický a přilehlý zámecký
park. V severní části D. Počernic je zajímavá
volně přístupná naučná stezka „Geologická zahrada“, sousední přírodní rezervace „Pískovna“
a každý rok zajímavější lesopark „Čihadla“. Odtud máte kousek na rozhlednu Doubravka i na
hostavický zámecký park „Pilská“.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Zdravá MČ

Starostka Alena Štrobová spolu s místostarostkou Dariou Češpivovou předaly v úterý
15. ledna do rukou pana ředitele Čepeláka
symbolický šek na 14 501,77 Kč. Tato částka
byla vybrána prostřednictvím veřejné sbírky

CYKLISTICKÉ AKTUALITY

Ohleduplnost
Využívání veřejného prostoru je stále složitější, platné předpisy nikdy plně nevykryjí různé
situace. Hodně záleží na naší předvídavosti
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Zimní výlety
Zimní výlety bývají krátké, se snadnou dostupností teplého občerstvení. Jeden takový je

Bližší informace naleznete na:
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo.
Petr Uzel,
cyklokoordinátor

PROJEKT PODANÁ RUKA
OBCHOD S KOŽENÝM ZBOŽÍM NIVASAŽA

Povězte nám, jak jste se dostal do České republiky a co Vás k tomu vedlo?
Pocházím z tehdejší Jugoslávie a po válce a rozpadu státu nebylo prakticky možné sehnat práci, a tak můj otec odešel v roce 1993 pracovat
na Slovensko, aby nás mohl podporovat. My
jsme s matkou šli k příbuzným do Bělehradu
a žili tedy odděleně. Když ale začalo NATO bombardovat Bělehrad, tak otec chtěl, abychom za
ním přijeli, než se situace uklidní. V té době byl
už v Praze.
Jaké to bylo, když jste jako dítě viděl bombardování svého města?
Bylo to hrozné. Žili jsme v 16patrovém paneláku, a když vám těsně nad domovem proletí stíhačka nebo když shodí bombu o kilometr vedle
na továrnu, tak prostě přeskočíte dětství a rovnou dospějete. V roce 1999 jsme tedy opustili
Srbsko a jeli za otcem. Pamatuju si, že když jsme
byli na hranicích s Maďarskem u blízkých přátel, tak jsem zrovna oslavil své 14. narozeniny.
1. února jsme dostali vízum a mohli přijet sem.
Nebylo to jako dneska, když uprchlíci jdou hlava nehlava bez dokladů, silou překračují hranice, s tímto já nesouhlasím. My si museli vyřídit
doklady, vízum, pas a pak jsme teprve mohli
normálně přijet. Pobyt zde jsme dostali na základě slučování rodin.
Jaké byly první pocity, když jste přišel do
jiné země?
Začátky byly těžké, já jsem pomáhal otci v práci
a mysleli jsme, že se normálně vrátíme zpět, až
bombardování skončí. To se však nestalo rychle a já musel začít chodit do školy. Dva měsíce
jsem měl dvě učitelky, které mě každý den učily
česky, jednu jsem měl na gramatiku, druhou na
cvičení. Bylo to náročné, ale musel jsem se to
naučit, abych mohl co nejdřív do školy.

A jak Vás přijali spolužáci ve škole?
První týden ve škole bylo peklo, byl začátek školního roku, učitel házel vtípky, všichni se smáli
a já ničemu nerozuměl. Vše bylo jiné, než jsem
byl zvyklý, i takové věci jako třeba přezouvání,
šatny, oddělené hodiny tělocviku. Ale spolužáci
byli fajn a obzvláště holky mi hodně pomáhaly.
Zarazilo mě ale, že ve třídě jsme měli už jednu
holku ze Srbska, která mně paradoxně pomohla ze všech nejméně. U nás v Srbsku se hodně
hrál basket, což tehdy tady v Čechách nebyl až
tak populární sport a jelikož jsem v něm vynikal
a naučil ho hrát i kluky ve třídě, tak jsem si kamarády brzy získal. Já jsem ale celkově hodně
komunikativní a nemám problém se seznámit.
Co jste šel studovat po základní škole?
Vystudoval jsem elektrotechnickou průmyslovku v Ječné ulici a pak fakultu elektrotechnickou
na ČVUT. Už při psaní diplomové práce, která se
zabývala zpracováním signálů získaných snímáním meteoritů, jsem rozhodoval, co jít dělat dál.
Tak jsem zhodnotil pozitiva a negativa práce na
OSVČ a zaměstnance a rozhodl se, že budu pokračovat v tátově profesi, ale trochu jinak a založil jsem e‑shop, abych využil svoje technické
znalosti a zároveň dlouholeté zkušenosti s koženým zbožím, které jsem nasbíral, když jsem
pomáhal rodičům v práci.
Co znamená název Nivasaža?
Jsou to první dvě písmena jmen rodiny. Otec je
Nikola, matka Vasilija, sestra Sandra a já Žarko.
Firmu otec založil v roce 2000, ale počátky práce s koženým zbožím sahají až do roku 1995.
E‑shop jsem založil v roce 2009 vysloveně na
kožené zboží, tehdy jsme měli různé značky, ale
dnes převážně produkty se svou vlastní značkou Nivasaža.
Všechny věci vyrábíte u nás?
Vyrábí se různě v zahraničí, snažme se o nejlepší poměr cena vs. kvalita a dnes je konkurence
taková, že výroba šla do zahraničí. Život by byl
mnohem jednodušší, kdyby se vše vyrábělo
tady u nás, ale je to z velké části ruční práce
a náklady na výrobu by byly drahé. Pak by neby-

ly například peněženky ve stovkách, ale tisících.
Zboží si navrhujeme my pro český trh, který má
svá specifika a zvyky, jako například rozměry
peněz a dokladů, které jsou všude velikostně
různé, i když se to v dnešní době sjednocuje.
Co vše u Vás najdeme?
Peněženky, kabelky, pouzdra na doklady, klíčenky, opasky, teď sezonně například rukavice.
Jak pro muže, tak pro ženy. Vše máme kožené,
převážně z hovězí kůže.
A v jaké cenové relaci?
Peněženky máme od 200 Kč do 1000 Kč, kabelky jsou průměrně kolem 2000 Kč, záleží dle velikosti a provedení. Opasky kolem 400 Kč.
Jsou nějaké trendy, co se týče tohoto zboží?
Trendy jsou, ale český trh je konzervativnější
a i trendy k nám přicházejí, ale se zpožděním. Co
frčí v Itálii dnes, to zde bude za dva, tři roky. Náš
trh na to není ještě připravený. Například před
3 lety jsme přišli s peněženkou v barvě korálu
a zájem o ní nebyl, dnes je to ale opravdu hit.
Lidé zpravidla chtějí to, s čím byli dříve spokojeni. Takže děláme základ produktu stejný, ale
vyvíjíme ho, aby odpovídal dnešním trendům.
Například u mužů se dříve většina věcí prodávala v klasické černé barvě, dnes se to otočilo
a většina se prodává v hnědém odstínu, velice
oblíbená je broušená kůže.
Proč jste se přihlásil do projektu Podaná
ruka?
Vím, co znamená být v krizi a co znamená nemít. Jsem z Počernic a tak je jasné, že na prvním
místě chci pomáhat právě lidem z okolí. Proč
bych nepomohl lidem z Počernic? Podporuji
i jiné akce - čarodějnice, sbírky…, přispěl jsem,
jestli něco budu podporovat, tak právě tady.
Po‑ Pá: 9.00 - 17.00 hodin
Náchodská 708/79
www.nivasaza.cz
Lenka Bartáková, redaktorka
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Projekt Podaná ruka

Žarko Sikirica přicestoval do Čech v roce
1999, když Bělehrad bombardovaly jednotky NATO. O rok později se natrvalo usadil
zde v Horních Počernicích, kde má dnes obchod s koženým zbožím NIVASAŽA.

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174,
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do pátku od 16.00 do 19.00 hod. Vstupenky je možné koupit nebo zarezervovat
kdykoliv na webu divadla www.divadlopocernice.cz. Telefon do pokladny: 281 860 174. Nejpozději tři dny před začát‑
kem představení končí platnost veškerých rezervací. Délka všech představení je uváděná včetně přestávky. Pořady do
90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena. Pořady označené hvězdičkou
jsou pronájmy.

Vážení diváci,
dovolte mi, abych
vás tentokrát, trošku
netradičně, pozvala
především na filmové projekce. V únoru
jich máme připraveno hned několik, jak
pro dospělé, tak pro
děti.
Pro dospělé jsme připravili na čtvrtek 7. 2.
film Chvilky v hlavní roli s mladou talentovanou herečkou Jenovéfou Bokovou. Film,
který vypráví o životě takovém, jaký je, který
ale také ukazuje, že i když se člověku zrovna
nedaří, vždy existuje naděje a možnost vše
obrátit v dobré.
Pokud preferujete spíše komedie, doporučuji vám v úterý 12. 2. snímek Po čem muži
touží režiséra Rudolfa Havlíka, který má již na

PRÁVĚ HRAJEME
čtvrtek 7. února v 19.30 hod.

CHVILKY

KINO

Drama / ČR/SK / nevhodné do 12 let
Režie: Beata Parkanová
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Lenka
Vlasáková a další
Film o základních situacích, vztazích a emocích, které potkávají každého člověka.
Vstupné: 80 Kč

svém kontě například úspěšný film Pohádky
pro Emu. Tentokrát se spojil se spisovatelkou
Radkou Třeštíkovou a společně natočili doslova divácký hit. Film Po čem muži touží se
dlouho držel na předních příčkách návštěvnosti českých kin a vás jistě také nezklame.
Třetím snímkem, který bych vám ráda doporučila, je film Toman. Příběh odehrávající se
v období tzv. Třetí republiky, představující
nám rozporuplnou osobu šéfa naší zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana. Pod režijní
taktovkou Ondřeje Trojana se hlavní role ujal
Jiří Macháček, který v tomto filmu naprosto
exceluje. Tomana hrajeme v úterý 26. 2.
Pro děti jsme si připravili dvě pohádky. V neděli 17. 2. uvedeme loutkový film Pat a Mat:
Zimní radovánky. Myslím, že tyto kultovní
postavičky jsme všichni milovali a určitě si je
na velkém plátně zamilují i vaše děti. V neděli
24. 2. se pak můžete přijít podívat na animo-

neděle 10. února v 15.30 hod.
Adolphe Adam, Théophile Gautier

*GISELLE

B

ALET
Šárka Holečková, Jevgenij
Lisovik a další
Romantický balet, který vychází z pověsti
o dívkách, které zemřou neprovdány a po
smrti se stanou vílami a utancovávají pocestné k smrti.
Vstupné: 200 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Fanny Agentura

sobota 9. února v 15.00 hod.
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM
NÁDRAŽÍ

Divadlo Láryfáry
Hrají: Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková
a Lukáš Jurek
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Barbora Jelínková, ředitelka divadla

Na jednom úplně obyčejném vlakovém nádraží začalo strašit a lidé se nádraží začali
vyhýbat. Podaří se přednostovi stanice společně s dětmi strašidlo vyhnat?
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 12. února v 19.30 hod.
a středa 13. února v 19.30 hod.

pátek 8. února v 19.30 hod.
Jakub Zindulka

vanou pohádku Sněhová královna: V zemi zrcadel. Tak trochu jiný příběh Gerdy z původní
pohádky H. Ch. Andersena.
Na závěr bych přece jen ještě zmínila jedno
divadelní představení. Na den sv. Valentýna
14. 2. jsme si tematicky připravili inscenaci
malé scény Divadla pod Palmovkou - Studia
PalmOFF s názvem Jak sbalit ženu 2. 0. Příběh
pojednávající o peripetiích jednoho v lásce
velmi neúspěšného muže, který se ale rozhodne, že s tímto svým prokletím něco musí
udělat a začne se řídit radami zkušenějšího
virtuálního přítele. Inscenaci autoři napsali
podle úspěšného knižního bestselleru a my
ho uvádíme v rámci dramaturgické řady Nebuď konzerva.
Těšíme se na vás.

KINO
komedie / ČR / přístupný
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer,
Matěj Hádek, Táňa Pauhofová a další
Komedie o věčném soupeření mužského
a ženského světa podle scénáře současné
nejprodávanější české spisovatelky Radky
Třeštíkové.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 14. února v 19.30 hod.
Tomáš Beránek, Tomáš Dianiška

JAK SBALIT ŽENU 2.0
Divadlo pod Palmovkou
(Studio Palm off)

Režie: kolektiv
Hrají: Tereza Dočkalová, Barbora
Kubátová / Šárka Opršálová,
Jakub Albrecht, Tomáš Dianiška
Divadelní verze českého bestselleru o technologii milostného lovu, vztazích a stereotypech, které v nich panují.
Představení není vhodné pro diváky do
14 let.
Vstupné: 250, 230, 200 Kč
(sleva 20 % pro studenty)
sobota 16. února v 19.30 hod.

*NAĎA VÁLOVÁ 10 LET KONCERT
NA SCÉNĚ
Na klavír doprovází Anna Cibulková, jako
host vystoupí Hynek Tomm.
Vstupné: 240 Kč
neděle 17. února v 15.00 hod.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

animovaný / ČR / přístupný
KINO
Režie: Marek Beneš
Zima je pro Pata a Mata plná výzev.

čtvrtek 21. února v 19.30 hod.
Marc Camoletti

neděle 24. února v 15.00 hod.

KINO

animovaný / Rusko / přístupný
Režie: Robert Lence, Alexej Cicilin
Gerda zažívá další velké dobrodružství. Tentokrát zachraňuje kouzla na tomto světě.
Vstupné: 80 Kč

TOMAN

VIZITA – ZÁSNUBNÍ
KOMŮRKA

Regionální soutěžní přehlídka mladých
recitátorů.
Vstup: volný

HAVRAN V MÁJI

Divadélko Radka Brzobohatého

úterý 26. února v 19.30 hod.

pondělí 18. března v 19.30 hod.

*ČTVRTLÍSTEK

středa 6. března v 18.00 hod.

STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL

středa 6. března v 10.00 hod.

KINO

drama / ČR/SK / do 12 let nevhodné
Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová,
Kristýna Boková, Stanislav Majer, Marek
Taclík, Roman Luknár a další
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné
osoby Zdeňka Tomana, šéfa zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním
úkolem. Sehnat peníze, které komunistům
vyhrají volby.
Vstupné: 80 Kč

VERNISÁŽ

Výstava obrazů, grafik, koláží a fotoprolínání umělců výtvarného sdružení Řád chaosu
Zdeny Bočarové, Vladimíra Kočičky, Jany Tesaříkové a Jiřího Motla.
Vernisáž je přístupná veřejnosti.
Vstup: volný
čtvrtek 7. března v 19.30 hod.

KINO

BOHEMIAN RHAPSODY

Koncert Vladimíra Mišíka
- zpěváka, skladatele a kytaristy. Jako host
vystoupí Olin Nejezchleba & KYBABU.
Vstupné: 350 Kč

BŘEZEN
sobota 2. března v 15.00 hod.

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Divadlo Pegas
Režie: Jiří Sequens ml.
Divadelní zpracování oblíbené filmové
pohádky Zdeňka Trošky.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

RADŮZA

středa 20. března v 19.30 hod.

ZLATÝ PODRAZ

K

INO
drama / ČR /
do 12 let nevhodný
Režie: Radim Špaček
Hrají: Filip Březina, Zdeněk Piškula,
Ondřej Malý, Stanislav Majer a další

TŘI VETERÁNI

Indigo company
Režie: Jiří Kraus
Příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se toulají světem. Pomocí tří kouzelných darů, které
dostali od hodných skřítků, napraví hamižnou princeznu a sami zjistí, v čem je vlastně
to pravé lidské štěstí.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
pondělí 11. března v 19.30 hod.
Michael Parker

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

středa 13. března v 19.30 hod.

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC. KONCERT

úterý 19. března v 19.30 hod. KONC
ERT

neděle 10. března v 15.00 hod.
Jan Werich, Jiří Kraus

DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel
Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček,
Mahulena Bočanová a další
Fraška s překvapivým koncem. Harry Douglas řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend
hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že
bude na víkend v lázních. Harry se ovšem tajně vrací, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Debbie se
vrací se svým přítelem. Jak tohle dopadne?
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

čtvrtek 28. února v 19.30 hod.

Divadlo Kampa

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Divadlo

Bude potřeba odklidit sníh, zahřát se v sauně,
svátečně vyzdobit dům… Žádná komplikace
není překážkou a žádná výzva není dost velká.
Vstupné: 80 Kč

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve
stínu politiky.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 21. března v 19.30 hod.

ÚSMĚVY IVA
ŠMOLDASE

TALK SHOW

sobota 23. března v 15.00 hod.

KINO

komedie / ČR / přístupný
Režie: Jan Pachl
Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček,
Hynek Čermák, Eva Holubová a další
Komedie s detektivní zápletkou na námět
knihy Marie Poledňákové.
Vstupné: 80 Kč
neděle 17. března v 15.00 hod.
Jaroslav Němeček, Ljuba Štíplová,
Libor Jeník

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE 2

Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Další dobrodružství kamarádů z Třeskoprsk.
Tentokrát na divadelních prknech.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

KOČIČÍ POHÁDKA
ANEB JAK KLÁRKA ZACHRÁNILA
KOČIČÍ KRÁLOVSTVÍ
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Rozverná pohádka plná veselých písniček.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
neděle 24. března v 17.00 hod.

EXPEDIČNÍ KAMERA 2019

Přehlídka těch nejlepších
cestovatelských
a outdoorových filmů.
Vstupné: 80 Kč

KINO
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středa 27. března v 19.30 hod.

MŮŽEM I S MUŽEM
VIP‑art company

sobota 30. března v 15.00 hod.

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA
TATRMANA
DS Julie Jurištové
Režie: Dana Pražáková
Dobrodružná cesta nespokojeného
hastrmana z malého rybníčku až do Světa.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 31. března v 19.30 hod.
Zdeněk Podskalský a Vratislav Březina

*SVĚTÁCI

DS Oudiv (Úvaly)
Režie: Simona Mašatová
Skoro hudební komedie o neztracených
iluzích.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

DUBEN

Předprodej bude zahájen 12. února.
Pondělí 1. dubna v 19.30 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY

životopisný /
V.Británie / USA /
KINO
do 12 let nevhodný
Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton,
Gwilym Lee a další
Oslava rockové skupiny Queen, jejich hudby
a především Freddieho Mercuryho.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 4. dubna v 19.30 hod.
Ray Cooney / John Chapman

DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ

DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík,
Pavel Nečas / Roman Štolpa, Adéla
Gondíková, Filip Tomsa a další
Kolotoč zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění a lží v bláznivé komedii o jedné
luxusní ložnici.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
(částečně zadané představení)

sobota 6. dubna v 19.30 hod.
Pavel Kohout

LÍZINKA

DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Lenka Kožíšková, Michal Král, Iva
Ptáčková, Pavel Sůva, Ondřej Krásný, Jan
Hrudka, Jakub Karlíček, Jan Šimice, Štěpán Sýkora, Kamil Blažek, Stanislav Spitzer, Jaroslav Spitzer, Antonín Matyska,
Jiří Špaček, Jan Hohenberger, Jan Procházka
Každá matka cítí, že musí své dceři pomoci.
Obzvlášť křehké a přenádherné Lízince Tachecí, která vzbuzuje sympatie a obdiv každého muže. Přesto se nedostane na žádnou
školu s maturitou. Řešení je ale nasnadě. Je
tu přeci tajná složka P. S.T.! A tím příběh začíná. Lízinku přijmou do nultého ročníku tajné
školy pro popravčí, aby se stala první katyní
na světě. S maturitou.
Hra vznikla v roce 2017, kdy si ji zdramatizoval sám autor původního románu Katyně Pavel Kohout. Našemu souboru ji nabídl
poté, kdy viděl další své hry (Dvanáct a Válka
s mloky) v podání počernických ochotníků.
(zadané představení)
neděle 7. dubna v 16.00 hod.

*FINIANOVA DUHA

DS Leonardo Dolní Měcholupy:
Kejklíři, Divi & Vidlo, Tyátr
Režie: Doris Foffová
Nová muzikálová verze známého představení, které pro české prostředí upravil Jan
Werich a Jiří Voskovec. V naší podobě zůstávají americké reálie a část písniček v angličtině a irštině, ale zároveň zůstávají i nedostižné texty českých divadelních legend.
Vstupné: 50 Kč
středa 10. dubna v 19.30 hod.

ZRODILA SE HVĚZDA

hudební / romantický / USA /
KINO
do 12 let nepřístupný
Režie: Bradley Cooper
Hrají: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam
Elliott, Andrew Dice Clay a další
Dechberoucí romantické drama o vztahu
country hvězdy Jacksona Mainea a talentované zpěvačky Ally. Když Allyin raketový start
zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a potýká
se se svými vnitřními démony.
Vstupné: 80 Kč
pátek 12. dubna v 18.00 hod. K
ONCERT

*JARNÍ KONCERT

Filmové melodie a funky pecky v podání
Dechového orchestru a Big Bandu ZUŠ
Horní Počernice.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
sobota 13. dubna v 19.30 hod.
Pavel Kohout

LÍZINKA

DS Právě začínáme
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SVĚTOVÁ
PREMIÉRA

Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Více informací u představení 6. dubna.
Vstupné: 120, 100, 80
pondělí 15. dubna v 19.30 hod.

NÁVŠTĚVA Z ORDINACE

Talk show s Martinem
TALK SHOW
Zounarem a Martinou
Randovou.
Jedni z nejpopulárnějších herců seriálu Ordinace v růžové zahradě Martin Zounar alias Bobo Švarc a Martina Randová jako jeho
žena Heluš, zábavnou formou vyprávějí historky nejen z natáčení, ale i ze své bohaté
herecké kariéry a osobního života.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
středa 24. dubna v 19.30 hod.

KAREL PLÍHAL

Koncert písničkáře, textaře,
básníka a kytaristy Karla Plíhala.
Vstupné: 350 Kč

KONCERT

neděle 28. dubna v 15.00 hod.
Charitativní představení pro Elišku‑pojďme
společně pomoci

*VYPEČENÁ POHÁDKA

Co vznikne, když do pohádkového těsta přidáme princeznu na vdávání, která se vdávat
nechce, zlého krále Krutoslava, podivínského čaroděje Černomila a odvážného pekaře
Kubu? Vše okořeníme loupežníky z cirkusu,
ozdobíme hrstí veselých písniček, pořádně
prohněteme a necháme péct na rozpáleném
dračím ohni? Přeci pěkně Vypečená pohádka.
Vstupné: 120 Kč
pondělí 29. dubna v 19.30 hod.
Gérard Lauzier

NALEVO OD VÝTAHU

Pantheon production
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková,
Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana
Tabrea, Vilém Udatný a Zdeněk Rohlíček
Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má zase spoustu problémů. Divadelní hra byla předlohou úspěšné filmové
komedie s Pierrem Richardem v hlavní roli.
Vstupné: 440, 420, 400 Kč

V KC Domeček právě
probíhá doplňující
zápis do kurzů.
Více informací na:
www.divadlopocernice.cz
nebo
u paní Urbanové na
tel.: 281 920 339.

Inzerce

Placená inzerce
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CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
zimní měsíce vyzývají k návštěvám
výstav mnohem důrazněji než kdykoli
jindy během roku.
S nedostatkem světla nám chybí energie a je třeba ji doplnit. Doporučujeme
naše zámecké novinky. Výstava Svět kostiček
určitě potěší a nabije energií každého, kdo už
někdy z lego kostek stavěl. Budete žasnout
nad trpělivostí a fantazií stavitelů, kteří této
vášni věnují svůj profesní i volný čas. Třeba
projít očima lego město, které zaplnilo jeden

celý zámecký sál, vám bude trvat nejméně
tak dlouho, kolik času by vám zabrala prohlídka pověstného Langweilova modelu Prahy. Tvoří ho domy, ulice, pitoreskní náměstí
i kolejiště s vláčkem, jezdícím na čas. A také
každodenní příběhy, veselé historky, uvěřitelné i neuvěřitelné scény lego figurek ze známých filmů. Vítejte v lego realitě!
Od filmových historek a jejich dějových zápletek je to už jen skok do Detektivního víkendu. Touto zámeckou novinkou chceme
potěšit děti i jejich rodiče či prarodiče. Úkolem pro důvtipné pátrače bude odhalit záhadu zmizelých klíčů na pozadí příběhu, který
vás zavede až do 17. století. Bude Vám stačit
jen několik indicií, abyste přišli záhadě na
kloub? Máte potřebný postřeh a mysl vnímavou pro detaily? Přijďte si to spolu s rodinou

prověřit. Po detektivním pátrání můžete zamířit do zámecké galerie a nechat se pohladit obrazy dětí i dospělých z ateliéru Jarmily
Králové z Řeže u Prahy.
A pozor! Hned na začátku nového měsíce,
v neděli 3. března, projde Počernicemi tradiční Masopustní průvod a o týden později o sobotní noci 9. března se můžete těšit na další
ročník Strašidelné noci. Tentokrát s padouchy
a superhrdiny.
Chvalský zámek je stále plný nápadů a překvapení, přijďte, naladí pozitivně i vás!
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 12. 1. – 14. 4. 2019, denně od 9.00
do 18.00 hod.

SVĚT KOSTIČEK

Malí i velcí příznivci pestrobarevných kostiček
budou na naší výstavě doslova u vytržení. Výstava SVĚT KOSTIČEK slibuje exponáty z téměř
750 000 dílků stavebnice LEGO i herny pro děti!
Lego město s domy, ulicemi i náměstími plnými života o rozloze jednoho zámeckého
sálu, stejně tak kolejiště s vláčkem jezdícím
na čas ohromí každého, kdo již někdy z lego
kostek stavěl. Ohromeni budou i sběratelé
a znalci produkce společnosti Lego modelovou řadou vozidel či největší sbírkou edice
modelů Lego Technic v ČR a také exkluzivními exponáty z limitovaných edicí. Expozice ve dvou patrech zahrnuje část rozsáhlé
sbírky továrních setů z posledních téměř čtyř
desetiletí produkce společnosti Lego a část
vlastní tvorby Ing. arch. Petra Šimra a dalších
stavitelů.
Velkým lákadlem pro všechny je také filmová
tvorba z kostiček i novinky z posledních let.
Na děti čekají herny určené pro vlastní tvorbu z legodílků.
Doprovodný program:
23. – 24. 2. a 23. – 24. 3. Detektivní víkendy na
zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
9. 3. Strašidelná noc na zámku s padouchy
a superhrdiny

VÝSTAVA V PRODEJNÍ GALERII
A KOČAROVNĚ
od 12. 2. – 30. 3. 2019, denně od 9.00
do 18.00 hod.

VÝSTAVA ŽÁKŮ ATELIÉRU
JARMILY KRÁLOVÉ

Srdečně zveme na výstavu obrazů Jarmily
Králové a žáků jejího ateliéru z Řeže u Prahy.
Malířka Jarmila Králová se zabývá především
olejomalbou a akvarelem. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Kanadě,
Polsku, Švýcarsku i Jihoafrické Republice.

Součástí výstavy budou i díla dětí z ateliérového výtvarného kroužku. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v úterý 12. 2. od 18 hodin.

AKCE PRO VŠECHNY
So 23. 2. a Ne 24. 2. od 9.00 do 18.00 hod.

ZÁMECKÁ NOVINKA: DETEKTIVNÍ
VÍKEND na zámku aneb pátrej na
vlastní pěst!

Milé děti, přijďte k nám kdykoli o víkendu
23. – 24. 2. v čase mezi 9. – 17. hodinou a samy

Chvalský zámek 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel.: 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e‑mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly
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(spolu s rodiči nebo prarodiči) rozluštěte záhadu ztraceného klíče. V recepci obdržíte
zapečetěnou obálku s detektivním případem
i indiciemi a dál už bude na vás, zda se vám
podaří záhadu rozluštit a získat poklad. Stopy
vedou novou výstavou SVĚT KOSTIČEK, zámeckými salónky i sklepením. Akce je vhodná pro děti do 10 let a rodiče a prarodiče bez
omezení věku. Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý
70 Kč, senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.
V ceně je i prohlídka výstavy SVĚT KOSTIČEK.
Užijte si sami společně s rodinou pátrání na
Chvalském zámku i novou výstavu!

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Ne 3. 3. od 14.00 hod.,
začátek u ZŠ Ratibořická

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Srdečně zveme na masopustní průvod masek. Těšit se můžete na tradiční i netradiční
masky, zastavení na trase s programem, volbu nejlepších dětských masek i ochutnávku
zabíjačkových pochoutek v cíli. Nebude chybět veselá muzika ani koníci jako doprovod
průvodu. A pozor! Masky z průvodu budou
mít po zásluze přednostní právo na zabíjačkovou ochutnávku . Přidejte se také a přijďte do průvodu v masce! Průvod vychází ve
14 hodin od ZŠ Ratibořická se zastávkami
u radnice, na hřišti ve Lhotské ulici, před

restaurací Sezóna a s poslední zastávkou
Chvalský zámek. Masopustní průvod pro
vás pořádají: Chvalský zámek, Skauti, Spolek
Molechet, MUMRAJ, DDM HP a Restaurace
Sezóna.
So 9. 3. od 19.00 do 22.00 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU
S PADOUCHY A SUPERHRDINY

Těšíte se na další ročník Strašidelné noci?
Těšte se! Zámek i výstavu Svět kostiček totiž
zabydlí padouši i superhrdinové, které znáte z kultovních filmů. Nebudou chybět ani
svítící přízraky i tajemná překvapení. Přijďte kdykoli mezi 19. a 21.30 hod. a mějte pro
strach uděláno. Vstupné: dospělí 150 Kč; děti
2-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65
a ZTP/P – 100 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí
+ až 3 děti) 350 Kč.

So 23. 3. a Ne 24. 3. od 9.00 do 18.00 hod.

Pro úspěch opakujeme s příběhem ze 17. století o Janu Danielovi z Kaprštejna. Od měsíce
května se můžete těšit na nový detektivní
příběh.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „OČIMA LEGOPANÁČKA“
Na začátku měsíce října jsme na zámku vyhlásili již tradiční výtvarnou soutěž. Letos na
téma „Očima legopanáčka“. Do soutěže zaslalo svá výtvarná díla 224 dětí a studentů ve
věku od 4 do 18 let převážně z Prahy ale také
z dalších míst Čech a Moravy. A takto ohodnotila výtvarné práce komise v čele s výtvarníkem a grafikem Kamilem Tatarem, kurátorem výstav Ondřejem Sedláčkem a výtvarnicí
Klárou Tökölyovou.

• 3. místo: Lukáš Jůn, ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla
DFC, Praha 9
III. kategorie (4. – 6. třída):
• 1. místo: Tereza Dufková, FZŠ Chodovická,
Praha 9
• 2. místo: Max Hrečín, ZŠ J. A. Komenského,
Praha 6
• 3. místo: Adam Zeman, Praha 9

I. kategorie (předškolní děti):
• 1. místo: Vanessa Ngoová, ZŠ Šimanovská,
Praha 9
• 2. místo: Vojtěch Vršecký, ZŠ
a MŠ gen. F. Fajtla DFC, Praha 9
• 3. místo: Solomija Kalinovská,
ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC, Praha 9

IV. kategorie (7. – 9. třída + prima až kvinta
gymnázií):
• 1. místo: Berta Smolíková, Gymnázium
Chodovická, Praha 9
• 2. místo: Emilie Zervanová,
Gymnázium Chodovická, Praha 9
• 3. místo: Magdaléna Pokorná,
Gymnázium Chodovická, Praha 9

II. kategorie (1. – 3. třída):
• 1. místo: Jan Albert Vodička, Praha 9
• 2. místo: Zuzana Ryšavá, ZŠ Šimanovská,
Praha 9

V. kategorie (I. – IV. ročník středních škol
a gymnázií):
Čestné uznání výtvarné komise:
Natálie Sehnalová, ZUŠ Dobruška

Vítězná díla budou vystavena na Chvalském
zámku do 14. dubna 2019. Všechny ostatní
výtvarné práce budou k nahlédnutí v prostorách zámku.
Budeme se těšit na další setkání při výtvarných soutěžích.
kolektiv zaměstnanců
Chvalského zámku

20– 21
20

Zámek

DETEKTIVNÍ VÍKEND na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!

HORNÍ POČERNICE POETICKÉ…
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2020 – UZÁVĚRKA 19. KVĚTNA 2019
Zapojte se do tradiční počernické fotografické soutěže se snímky, které přiblíží Horní
Počernice jako místo, které máte rádi a které
umí překvapit nečekanými scenériemi či poetickými zákoutími. Hledejte poetiku s fotoaparátem po ruce!
Zúčastnit se může každý občan či příznivec
Horních Počernic od 13 do 100 let. Výherci
získají nabité karty do obchodního centra
Černý Most. Uzávěrka pro příjem fotografií je
19. května 2019. V komisi, která vybere nejlepší snímky, zasedne i profesionální fotograf.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) na adresu: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz nebo přineste na CD/DVD na
recepci Chvalského zámku.
Formát fotografií: např. jpeg, jpg, tif, raw.
Velikost fotografií: min. 1 MB, max. 5 MB,
v minimálním rozlišení 300 Dpi.
K fotografiím, prosím, uveďte: - odkaz ke stažení fotografie – název fotografie – jméno

a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e‑mail. Jeden autor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Více na www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za měsíc prosinec
Milé děti,
v posledním měsíci loňského roku to bylo na zámku tak krásně sváteční! V prvním patře jsme měli obrázky českého malíře Karla Franty, který moc rád maloval pro děti. Ve sklepení to vonělo jehličím, senem
i perníčky a já si tak ráda prohlížela vyřezávané betlémy a zkoušela vánoční zvyky. A v nejhlubším sklepení – tedy ve středověké lednici – jste měli odhalit, kdo že to vaří polévku pohádkovým čertům pana
malíře Franty. A vy, co znáte pohádky, jste na to přišly hned. Ano, byla to čertovská babička. Správně
odpověděla i Anetka Ryšavá, které blahopřeji a chystám pro ni odměnu.
Zdraví vás víla Ohnivka
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Placená inzerce

Kácení stromů, vykopání pařezů, odvoz větví

Lékárna
BESTIER

MÖLLER’S

(10 tablet)

135,-Kč

Bestier dodá dlouho trvající příval
energie hned po ránu a nebo během
dne při pocitu únavy.

265,-Kč

Möller's Omega 3 je doplněk stravy s
citrónovou příchutí. (50+) Rybí olej
obsahuje omega mastné kyseliny (EPA a
DHA), vitamin A, vitamin D a vitamin E.

Hyabak
0,15%

VIBOVIT

285,-Kč

w w w. o o h p . c z

Horní Počernice

Vysočany

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9

info@ocnioptikahp.cz

vysocany@oohp.cz

281 865 665

284 818 267

Sleva platí při kompletní zakázce a do vyprodání zásob na pobočkách:
Horní Počernice a Vysočany SLEVY 50% a 40% NELZE SLUČOVAT

*ceny platí do vyprodání zásob

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Vibovit je vánoční dárkové balení, které
obsahuje Vibovit Imunity, Vibovit
Abeceda a dárek navíc - plyšová hračka.

199,-Kč

Hyabak 0,15% je hypotonický zvlhčující
roztok, který je určen pro oční použití
či na kontaktní čočky

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz

725 537 096

22– 23

Inzerce

TEL.: 774 520 282

Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060
Oddělení pro dospělé - beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
e‑mail: knihovna@knihovna‑hp.cz
facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice

Knihovna

Milí naši čtenáři,
v životě nás potkávají události radostné
i smutné.
Ve věku nedožitých
60 let zemřel po statečném boji s akutní leukemií knihovník Národního filmového archivu,
filmový publicista, encyklopedista a fotograf
Miloš Fikejz. Dlouhodobě se podílel jako odborný lektor na redakcích
filmové literatury a festivalových katalogů, například pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Fotografie byly vystavovány například
v Paříži, Moskvě, Budapešti, Uherském Hradišti
nebo Plzni. Jeho výstava ve Chvalském zámku měla podtitul „Jak jsem potkal na lavičce
DiCapria s babičkou a dědou“. Byl oblíbeným
členem počernického oddílu stolního tenisu
a přestože nebyl počernický rodák, za téměř
20 let života zde si Počernice velmi zamiloval
a staly se jeho domovem.
Pozvánka
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Anton Otte: Vzdálená Evropa? (Vyšehrad)
Knižní rozhovor se zastáncem česko‑německého
smíření vedl Josef Beránek. Proč si vybral právě
vyšehradského kanovníka
Antona Otteho? „Veden
úvahou Antona Otteho,
že má‑li mít společná Evropa budoucnost, potřebuje společné příběhy, jsem se pokusil vykreslit jeden z nich – náš rozhovor je o životě
českého Němce, jehož otec byl po válce za
nejasných okolností odsouzen Lidovým soudem k trestu smrti. On sám později vycestoval do Německa, vystudoval bohosloví a stal
se učitelem a posléze vězeňským kaplanem,
aby se po roce 1989 vrátil do Čech a hledal
možnosti sblížení mezi Čechy a Němci.” Pro
Otteho je smíření dlouhodobý proces podobný hojení hluboké rány, na němž však
závisí budoucnost nenásilného soužití Evropanů z různých zemí.
Za své celoživotní úsilí Anton Otte obdržel
řadu ocenění, mj. byl vyznamenán Řádem
TGM, Spolkovým křížem za zásluhy (Bundesverdienstkreuz), Bavorským řádem za záslu-

hy a Medailí smíření Ackermann Gemeinde.
Nejvíce si však cení čestného občanství Vidnavy.
Na čem stojí společná Evropa? Na právu, které platí pro každého? Na širokých svobodách
jednotlivce? Nebo také, a snad především na
pocitu sounáležitosti, na ochotě ke smíření
a odpuštění, která nakonec umožňuje i neideologizované zkoumání společných dějin?
To jsou otázky, které si nad knihou Vzdálená
Evropa? čtenář klade. Smíření prostě nefunguje tak, že si podáme ruce a všechno je
jednou provždy vyřešeno. Některé rány se
hojí dlouho, jiné se zajizví, jiné čas od času
znovu zabolí. V nejhorším případě se znovu
otevřou. Minulost se může zneužít pro vyvolání strachu, pro vytvoření nepřítele. Zvláště
mezi lidmi, jimž chybí sebevědomí. Lékem,
na který Otte sází, je ochota přiznat si i vlastní
selhání a odvaha vyjít druhým vstříc, hledat
smíření a dobré sousedské vztahy.
Kniha vychází v česko‑německé verzi s bohatým fotografickým doprovodem.
Josef Beránek

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Náchodská 754, Praha 9, v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice

Kulturně komunitní centrum pro vás
v roce 2019 připravuje pestrou nabídku přednášek, fór,
workshopů a společných akcí.
Pokračujeme i nadále s vámi oblíbeným přednáškovým cyklem
Zážitky z cest a diskusními fóry na žhavé
a aktuální společenské téma Kulatý stůl.
Můžete se pravidelně účastnit i velmi zajímavého a inspirativního cyklu přednášek
Máme možnost volby, obsahujícího témata, která lidi aktuálně nejvíce řeší: emoce,
materiální svoboda, zdraví, úspěch, čas,
životní náplň. V každé přednášce bude vyhrazeno zhruba 20 minut na hudební meditaci a společná cvičení k poznání vlastních
možností.
Plánujeme pravidelné komponované filmové večery: Film a literatura, Film a věda, Perly filmového plátna a taky nezapomenutelná setkání Křeslo pro hosta s významnými
hosty.
Máte možnost i nadále u nás využívat služby bezplatné právní a psychologické poradny.
K dobré atmosféře přispěje vždy i malé občerstvení.
Vstup na všechny akce zdarma.
Těšíme se na vás!
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou
sdílet na adrese: lazarova@knihovna‑hp.cz
Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP
Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou Krchovou,
každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem
bjednat na telefonu: 778 542 264.
Bezplatná právní poradna
vedená Mgr. Ivou Svobodovou,
každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem
objednat na telefonu: 725 516 927.

Bezplatné otevřené hodiny angličtiny s rodilým mluvčím.
Vede Jon-Paul Ott. Každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovedností v AJ. Od 15.15 do 16.00 hod.
Všem žákům pro konzultace – např. s úkolem, referátem, esejí, ale i s možností vyzkoušet zda
si dokážete chvíli povídat v AJ. Bez objednání. Přijďte, když budete mít chuť a čas.
Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí také na druhých stupních ZŠ v
Horních Počernicích pro zkvalitnění výuky AJ.

PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT S RODILÝM MLUVČÍM
I come from Jacksonville, FL in the USA. Previously I have taught English during a 10
week internship in Burkina Faso in 2013 and
during a one year apprenticeship in Thailand
in 2016-2017. I enjoyed teaching and wanted to be the best teacher I could. This motivated me to get certification through Trinity
College of London at Oxford House here in
Prague during the fall of 2017. During my
time in Prague, I feel in love with Czechia and
knew this is where my family was supposed
to be. I have enjoyed my time teaching in
your community and look forward to meeting more of you!

Jon-Paul Ott bude každé úterý od 14.30 do
15.15 hod. k dispozici v Kulturně komunitním centru (budova knihovny).

Dokázali jste si přečíst medailónek Jona Paula Otta? Tak to zřejmě nebudete potřebovat
konverzaci angličtiny zdarma, i když popovídat si s rodilým mluvčím není nikdy od
věci. Pro vás ostatní bude určitě přínosem.

PROGRAM NA ÚNOR
• 14. února 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
Zážitky z cest: Peru jak ho neznáte
O své zážitky z Peru se s námi podělí režisér
dokumentárních filmů, kameraman, fotograf
a cestovatel Viliam Poltikovič. Promítneme
si jeho autorský dokument Učitele z hvězd,
natáčen v Peru, ve kterém pátrá po stopách
mimozemských civilizací.
Vědecká pozorování i mnohé osobní zkušenosti nasvědčují tomu, že žijeme v mnoharozměrné realitě, kde se vzájemně prolíná
a ovlivňuje bezpočet světů, vesmírů s vyšším
počtem dimenzí. Svědectví o tom ve filmu
podávají nejen vesničané, ale i vojenský pilot, velitel letky, starostové měst a vládní expert na jev UFO. Peruánští šamani spolupracují s těmito bytostmi z jiných světů, dimenzí
odedávna – pomáhají jim léčit lidi a učí je,
proto jim šamani říkají „učitelé z hvězd“.

• 28. února 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost
volby: Jsou peníze opravdu synonymem
štěstí?
Jakýkoliv sen byste nemohli nikdy mít, pokud byste nedostali zároveň také schopnosti
tento sen proměnit v realitu.
Součástí přednášky jsou hudební meditace
a společná cvičení.
Přednáší: Rostislav Jankovec
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Komunitní centrum

Milí přátelé,

DDM PRAHA 20
tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

Ruční výroba velikonoční dekorace, figurky, placaté reliéfy či miska
nebo podnos s jarními motivy z keramiky.
Vhodné i pro začátečníky - děti od 10 let, mládež a dospělé.
11. 4. 2019 barvení a dekorování vlastních výrobků.
Cena kurzu je 450 Kč včetně barvení, materiálů a náčiní.
Podmínkou je účast ve všech třech termínech.
Přihlásit se můžete do 13. 3. 2019.
Dan Vančura, pedagog volného času

VÝTVARNÉ DÍLNY
KURZ TIFFANY - NEDĚLE 17. 3. 2019

13.30 - 19.30 hodin
Výtvarná dílna pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Výroba skleněných vitráží - výběr motivu podle schopností i pro úplné začátečníky (PTÁČEK, KVĚTINA, VELIKONOČNÍ MOTIVY), pro pokročilé možnost vlastního návrhu.

BIATLON a lyžování aneb jarní prázdniny
na horách se střeleckým kroužkem

Vhodné i pro děti, které nenavštěvují kroužek sportovní střelby
v DDM.
Pro děti od 9 let.
Termín: 16. 2.–22. 2. 2019
Místo: Masarykova chata na Šerlichu, Deštné v Orlických horách,
https://www.ubytovani‑serlich.cz/
Biatlon není povinný, děti mohou mít jen sjezdovky nebo snowboard.
Lyžování v areálech v těsné blízkosti u ubytování buď v ČR nebo v polském skiareálu Zieleniec, https://www.zieleniec.pl/mapa‑zielenca/
Na sjezdovce nebude probíhat výcvik lyžování či snowboardování,
jen bezpečnostní dohled vedoucích, proto je nutné, aby byly děti
schopné samostatné jízdy na vleku i na sjezdovce. Cena skipasu v Zielenieci cca 450 Kč na den, v ČR cca 250 Kč na den (bude upřesněno
na schůzce s rodiči cca měsíc před odjezdem).
Pro lyžování v Polsku a výlet do polského aquaparku je nutné mít s sebou pas nebo OP.
Děti kromě běžek mohou mít s sebou buď sjezdové lyže nebo snowboard, ale ne oboje.

Cena 250 Kč (se základním materiálem 15 cm x 15 cm).
Maximální počet účastníků: 8 míst, kurz se bude konat při minimálním počtu 5 zaplacených účastníků.
Nutná přihláška do 13. 3. 2019.
Hanka Volfová, pedagog volného času

VELIKONOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
- 14. 3. a 28. 3. 2019
V ceně je doprava, ubytování včetně plné penze a pitného režimu, návštěva aquaparku v polské Kudowa Zdroj, materiál na střelbu a program.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA REBE‑LS

Dne 12. 1. 2019 a 26. 1. 2019 proběhla lyžařská škola REBE‑LS. Počasí
nám přálo a sněhu bylo jak v Mrazíkovi. Děti jsme přivezly spokojené
a vysportované.
Další termíny ve Vysokém nad Jizerou v Krkonoších, areál Šachty budou:
9. 2. 2019
2. 3. 2019
23. 3. 2019
Sobotní lyžování je určeno pro děti od 7 let.
Cena: jednotlivé soboty 700 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, skipas, instruktora po celý den, oběd a pitný
režim.
Na všechny akce, které pořádá dům dětí a mládeže, se můžete
přihlásit na našich webových stránkách: www.ddm‑hp.cz/akce.
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Rodinné a komunitní centrum Mumraj

Mezilesí 2058/6, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly, Libošovická
info@domumraje.cz, 775 720 585 – Hana Schovancová
Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

poslední volná místa
na kurzech
- výtvarka pro dospělé
- keramika pro děti
- Hatha jóga
- jóga pro zdravá záda
- anglická konverzace
- ZUZANA BARTOŠOVÁ, kurzy pro děti
od 4 měsíců, využívá YAMAHA hudební
kurzy Robátka 4-18 měs.

připravujeme
Maškarní bály pro děti
23. 3. od 10.00 nebo od 15.00
Máte doma piráta? Nebo princeznu?
Nechte je vyřádit na maškarním bále!
Do 10. 3. výhodné ceny First moment:
1 osoba 80 Kč, 4 osoby 280 Kč,
6 osoby 380 Kč.

pro celou rodinu

NOVINKA
Houpata – cvičení pro děti
a rodiče

čtvrtky od 10.00 do 10.45 hod.
Pro děti 1,5-3 roky a jejich rodiče. Budeme
cvičit, houpat se v sítích, hrát hry
rozvíjející smysly a především harmonický
vztah vás obou. Můžete se těšit na
říkanky a písničky, Montessori pomůcky
a pomůcky na cvičení, které možná ani
neznáte.
Chcete se také zapojit jako
dobrovolník na Maškarních,
Tančírně nebo na burze? Láká vás
spíš příprava předem nebo chcete
být přímo na místě?
Napište Haně S. Svobodové:
hana.svobodova@domumraje.cz

Montessori sobota

9. 2. od 9.30 do 11.30 hod.
Motto: „… vidím a zapomenu,
slyším a zapamatuji si, udělám
a pochopím…“ Maria Montessori.
Dopoledne plné Montessori aktivit pro
děti od 1,5 roku do 10 let. Pomůcky
a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí. Cena 180 Kč za
dítě, dospělý doprovod zdarma.

Tančírna
23. 3. od 20.00
Tanec, zábava, pokec s přáteli,
občerstvení, tombola. Repro hudba:
DJ Vítek Rom – bude hrát hudbu pro
společenské tance, oldies a rád vám
zahraje i na přání.

Burza dětského a těhotenského oblečení
8. 3. od 9.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
9. 3. od 9.00 do 12.00 hod.
Provětrejte skříně, co se vám nebo
všim dětem nehodí nebo je jim
malé, přineste a prodejte. A přijďte
nakoupit nové lepší kousky.

foto: archiv Mumraje

A že vás nebaví každý kus
oblečení na prodej štítkovat
a psát seznam? A nevíte, kam
s tou hromadou nepotřebného
oblečení? Darujte ji Mumraji, my to
roztřídíme, naceníme, popíšeme
a výtěžek z prodeje využijeme
na provoz Mumraje. Věci na
charitativní prodej můžete nosit
od 25. 2. po-pá 8.00-13.00
+ út a čt 15.00-18.00.

foto: archiv Mumraje

Volný čas

Příměstské tábory 5.-9. 8.
- Letní Školička pro děti 3-6 let
- Montessori tábor pro děti 7-10 let

foto: archiv Mumraje
Za podporu děkujeme Městské části Praha - Horní Počernice.

foto: archiv Mumraje

Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se tady dobře žilo. Pojďte do toho s námi!

www.domumraje.cz
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VÝZVA DÁVÁM, CO UMÍM
Jsem rodič dvou skautů z Horních Počernic.
Jsem vděčná, že mé děti našly ve skautské
organizaci kamarády a dobré vedení na své
cestě dětstvím a dospíváním. Vím, že potřebují novou klubovnu, ale nemohu věnovat
tolik peněz, kolik by bylo potřeba. Chci proměnit svou dovednost, energii a čas na peníze pro skautskou klubovnu - chci dát to, co
umím. Přidejte se!
Tato výzva směřuje ke každému z vás, kdo
se chcete aktivně podílet na výstavbě nové
skautské klubovny v Horních Počernicích.
Myšlenka je jednoduchá – nabídněte široké
veřejnosti nějakou aktivitu nebo službu, vý-

těžek po odečtení nutných nákladů věnujte
na výstavbu klubovny hornopočernického
skautského střediska Oheň.
Jak to funguje?
1) Máte nápad – např. uspořádat seminář,
tvůrčí dílnu, koncert, sportovní akci nebo divadelní představení.
2) Napište mi na: klimovak@volny.cz, sdělte mi svou představu (krátký popis aktivity,
pravděpodobný termín a místo konání, cílová skupina) a domluvíme se na dalších detailech organizace vaší akce.
3) Cílem je nabídnout fér službu za fér cenu.

Při stanovení poplatku
za účast uvažujte jako
obchodník. Za realizaci
akce zodpovídáte vy –
hladký chod plnění výzvy je záležitostí důvěry
mezi vámi a skautským
střediskem, které vše zaštiťuje.
4) Po domluvě s koordinátorkou sbírky na
skautskou klubovnu vám předám webový
odkaz, na kterém se budou účastníci akce
přihlašovat a kde si budete seznam přihlášených kontrolovat. Poplatek za účast na
akci budou přihlášení posílat přímo na transparentní účet hornopočernických skautů:
2201355536/2010 Fio banka. Vaše akce se
bude konat pod záštitou skautského střediska, tj. bude se na ni vztahovat např. pojištění
a další pravidla skautských akcí.
5) Skauti zajistí propagaci vaší akce v dostupných médiích a na sociálních sítích.
6) Realizujte akci, pořiďte fotodokumentaci.
7) Nutné náklady akce (např. nájemné za prostor, nákup materiálu atd.) vám budou skautským střediskem refundovány proti účetním
dokladům.
Za skauty: Karolína Klímová
Foto: Šimon Dejmek

Neziskovky

Pozvánka

kdy

kde

kontakt

cena

rozhovor jen ve dvou
večeře při svíčkách
praktické prezentace
příjemná atmosféra

Jádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou.
Příjemná hudba zajistí soukromí.
U stolků pro dva, s dobrou večeří a později s kávou
a dezertem, se budete cítit jako na rande.
Série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů
a je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu.
Kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích
světa. V ČR se pořádá od roku 2004.

témata
společný čas
dobrý sex

|

| řešení konfliktů
umění komunikace

síla odpuštění

|
|

|

rodiče partnera

pět jazyků lásky
— partneři akce

www.manzelskevecery.cz
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Historie dávná i nedávná – 121
Události

Základní škola v ulici Spojenců si 8. září 1994
slavnostním způsobem připomenula 60. výročí od svého otevření. Pro oživení výročí alespoň několik údajů z historie školy.
Malá historická obec Svépravice a dvůr Xaverov byly po založení školy v sousední obci
Chvaly v roce 1787 k ní přiškoleny. Zvětšující
se obce a rostoucí počet dětí v postupujícím
čase dospěl v roce 1929 k situaci neodkladně řešit výstavbu nové školy. Dohoda obcí se
protahovala a tak okresní školní orgán v roce
1931 nařídil obci Svépravice pro vlastní děti
prvních tří tříd zajistit učební prostory ve své
obci. To se podařilo pronájmem místností ve
vile paní Rosenkrancové, za nájem 12.000 Kč.
Po dalších jednáních obecní zastupitelstvo
dne 9. února 1933 rozhodlo o postavení
vlastní školy na níž vypracoval projekt stavitel Josef Frühauf ze Chval. Základní kámen
byl položen 17. září 1933 a stavba byla ukončena 17. června 1934. Do užívání byla pak
slavnostně předána dne 2. září 1934. Ve svém
prvém roce patřila škola pod správu školy ve
Chvalech. Vedením v prvém roce byl pověřen učitel Antonín Jelínek a spolu s ním další
učitelé - Věra Horáková, Zdeňka Hofmanová,
Marie Mrzenová a Jaroslav Budešínský. Do
tří tříd nastoupilo celkem 235 dětí. Od 1. září
následujícího roku byla již škola samostatná a ředitelem byl jmenován její dosavadní
správce. Dne 1. října 1939 byla v suterénu
školní budovy otevřena ještě škola mateřská,
kde byla učitelkou ustanovena Anna Noseková. V roce připomenutého výročí byla již od
roku 1991 ředitelkou Mgr. Naděžda Blesková
a je dosud. Školu v tomto roce ve čtyřech třídách navštěvovalo 103 dětí.
K uplatnění zákona ČNR č. 190/93 Sb. a navazující vyhlášky hlavního města Prahy
schválilo Zastupitelstvo městské části Praha
20 s účinností od 1. května 1994 vybírat na
částečnou úhradu nákladů na dítě v mateřské škole příspěvek 100 Kč měsíčně a ve
školní družině nebo klubu 50 Kč. Příspěvek

nemusí platit rodina jejíž součet příjmu klesne pod 1,25 násobek životního minima. Dne
14. března 1994 v ulici Václavická otevřela
MUDr. Marcela Růzhová ordinaci zaměřenou
na nemoci ušní, nosní, krční a na homeopatii. O specializované pracoviště se tak zlepšila
lékařská služba v místě bydliště a pro starší
občany tím odpadlo i dojíždění.
V měsíci dubnu 1994 zřídilo obvodní velitelství městské policie u nás okrskovou služebnu s pěti strážníky. Služebna se nacházela na
ulici Náchodská v sousedství spořitelny v objektu, jehož druhou část užívala firma pečující
o likvidaci pevného domovního odpadu HP
‑compag.
Magistrát hlavního města Prahy vydal upozornění na zrychlené šíření nepůvodního
rostlinného druhu bolševníku velkolepého.
Tato rostlina dosahující v příznivých podmínkách až třímetrové výšky své lodyhy pochází
z Kavkazu a velmi dobře se množí semeny,
jejichž klíčivost přetrvává v půdě po několik
let. Do střední Evropy se dostala jako okrasná
rostlina, kde však záhy zplanila. Stala se tak
obtížným plevelem nejen svým množením,
ale také obsahem furanokomarinu, látek
způsobujících na pokožce lidí červenohnědé skvrny, pálící a svědící zanícené plochy
s pomalým hojením. U dětí a citlivých jedinců může vyvolat těžké alergické reakce. Šíří
se zejména podél vodních cest. U nás byl
její výskyt lokalizován ve větším množství
u vodoteče podél náspu nájezdu na dálnici
D11 a staré komunikace do Dolních Počernic
a v malých skupinkách nebo po jednotlivých
rostlinách v okrajových částech a prolukách
na území městské části. Jejich likvidace byla
provedena chemicky, odborně, v příhodné
vegetační době rostliny.
Na letošním 24. ročníku divadelního festivalu
Divadlo v přírodě děti třetího ročníku divadelní školičky pod vedením Vladimíra Stoklasy předvedly klasickou pohádku Jana Karafiáta Broučci. Děti prvního a druhého ročníku
pohádku Jana Drdy Jak princezna hádala až
prohádala a pohádku H. Ch. Andersena Pasáček vepřů. Divadelní soubor Právě začínáme
se představil Čarodějnickou pohádkou Pavla
Doležala.
V ulicích Slatiňanská a Na Bačálkách byly
v měsíci říjnu umístěny experimentálně zpomalovací prahy - retardéry za účelem zpomalení nepřiměřené rychlé jízdy některých
řidičů automobilů, a tím snížení rizika úrazu
chodců, zejména dětí. Po vyhodnocení funkce v případě osvědčení by na jaře příštího
roku bylo pokračováno s jejich umisťováním
na vhodných místech.

Na žádost předsedy obvodního soudu pro
Prahu 9 zastupitelstvo městské části na zasedání 16. května zvolilo za přísedící tohoto
soudu Marii Horákovou, Jaroslava Nolče, Jaroslava Plíška a Zdeňka Tomáška.
V průběhu roku došlo ke změně majitele
a provozovatele obchodního centra „Trio“.
Novým provozovatelem se stala lahůdkářská
firma Meinl, která předpokládala, že provede rekonstrukci během dvou měsíců, ale
pro opoždění dodávek nových technických
zařízení se doba značně protáhla a první návštěvníky nová potravinářská velkoprodejna
přivítala až 17. listopadu s prodejní dobou až
do 19 hodin a s možností nákupu i v sobotu
a neděli. Příjemným překvapením mimo široký sortiment nabízeného zboží byl zejména
výběr lahůdek, ovoce a zeleniny, masa a masných výrobků. Pestrá byla i nabídka drogistického zboží ve specializovaném úseku
prodejny a zaujal i systém vracení lahví. Pro
mlsné jazýčky pak v samostatné a oddělené
části s možností příjemného posezení s pochutnáním na místě bylo nabízeno mnoho
vybraných pamlsků a k nim i nápojů.
Dne 8. září 1994 Zastupitelstvo hlavního
města Prahy svým rozhodnutím svěřilo areál
Chvalské tvrze a jeho objekty s pozemky do
užívání městské části Horní Počernice. K datu
1. října bylo dokončeno postupné přebírání
jednotlivých částí od státního statku Praha
a současně s firmou pana Červenky z Bořanovic byla uzavřena smlouva na ochranu areálu.
Zahájeny byly práce na přípravu přestavby
jednotlivých objektů. Otevřelo se i jednání
s ředitelstvím Národního muzea o možnostech expozic v zámku po jeho rekonstrukci.
Dne 19. listopadu 1994 bylo k dosavadním
deseti obvodům vyhlášeno dalších pět nových. Do nově vytvořeného městského obvodu Praha 14 - Černý Most byly zahrnuty další
obce z devátého obvodu, a to Hloubětín,
Kyje, Dolní Počernice, Běchovice, Újezd nad
Lesy, Klánovice a Horní Počernice. Působnost
samosprávy nového obvodu zahrnuje jen
Hloubětín a Kyje. Ostatní obce nadále podléhají voleným orgánům hlavního města. Tím
došlo ke změně dosavadního pojmenování
Praha 9 - Horní Počernice na Praha - Horní
Počernice.
Na zasedání 7. listopadu schválilo zastupitelstvo městské části založení „Nadace Chvalského zámku“ s hlavním úkolem provedení
jeho opravy a následného využívání. Ze svého rozpočtu vložila městská část do Nadace
jako základní vklad 10 000 000 Kč.
O dalších událostech v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář
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Historie

Dne 10. září 1994 se dožil 90 let akademický
sochař profesor Václav Markup, který od roku
1937 tvořil svá velká díla v malém ateliéru
u domku na Náchodské ulici. Od 20 let svá sochařská díla doprovázel bohatou kreslířskou
dokumentací, zachycující proměny pohybu
a sloužící jako předlohy ztvárnění sochařského. Toto svébytné kreslířské dílo se stalo součástí sbírky v Národní galerii. Skromný a pracovitý umělec v čase připomínaného jubilea
ve svém díle ještě pokračoval. Zhodnocení
významu jeho životního díla v oživení kamene, dřeva či keramiky na rozvoj výtvarného
umění v Čechách nebylo odborníky dosud
vykonáno.

ŠKOLY A ŠKOLKY

LEDEN NA CHODOVICKÉ VE ZNAMENÍ LYŽOVÁNÍ
Lyžařské výcvikové kurzy jsou nedílnou součástí tělesné výchovy 7. ročníku. Na FZŠ Chodovická proběhly v lednu 2019 ve dvou etapách. Žáci 7. A a 7. C vyjeli za zimními sporty
na Benecko v Krkonoších hned po vánočních

prázdninách a sportovní 7. B je vystřídala
v dalším týdnu. Z lyžáků si každý odvezl plno
skvělých zážitků. Bylo fantastické počasí a tolik sněhu jako letos nikdo v minulých letech
nezažil. I místní pamětníci potvrdili, že tako-

vou sněhovou nadílku
neviděli
posledních
20 let. Všichni si naplno
užívali dny sjezdového
lyžování, s velkým nadšením projížděli krásné
oblouky a rady svých instruktorů si příkladně
brali k srdci. Závod v biatlonu byl provázen
silnými emocemi. Děti byly z běžeckého lyžování tak nadšeny, že se v překvapivě hojném
počtu rozhodly jít poslední den na běžky
místo na sjezdovku. Během těchto lyžováním
nabitých dnů zbyl čas i na stavění sněhuláků
a dovádění ve sněhu. Oblíbená závěrečná
diskotéka prověřila taneční umění mladých
lyžařů. Zpátky do Prahy se nikomu nechtělo.
No, co se dá dělat, všechno jednou končí. Už
teď se všichni těší na další příležitosti v letech
nadcházejících! Ale nelyžovali jen sedmáci.
Pro zájemce z 3. až 6. tříd škola uspořádala
ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem ve třetím lednovém týdnu. Zúčastnilo se více než
40 dětí.
Učitelé FZŠ Chodovická

NAŠI ŽÁCI POMÁHAJÍ BARMĚ
Nejen pohromy přírodní, ale i ty politické devastují zemi Myanmar neboli Barmu. Vlivem
těchto faktorů byla země zařazena mezi nejméně rozvinuté země světa. Protože ekonomika Myanmaru stojí na zemědělské produkci a průmyslová výroba zde téměř neexistuje,
není možné vytvořit optimální hospodářský
růst, který závisí právě na zpracovatelském
průmyslu. Je zřejmé, že většina obyvatel této
země žije v chudobě se vším, co s tím souvisí.
Jednou takovou souvislostí je obchod s drogami. Do této činnosti bývají velmi často za-
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pojovány děti. Naštěstí se stále objevují lidé,
kterým tato situace není lhostejná. A právě
díky nim vznikla myšlenka projektu na rozvoj zaměstnanosti barmských žen, aby byly
schopné své děti uživit, a ty nebyly nuceny
účastnit se nezákonných činností, za které
často zaplatí tu nejvyšší cenu.
Jednou z nejpěstovanějších surovin v Barmě je bavlna, a proto je cílem tohoto projektu podpořit tamní textilní průmysl. Žáci
devátého ročníku Základní školy Stoliňská
přispěli výtvarnými návrhy textilních výrob-

ků jako je oblečení,
módní doplňky a bytový textil. Tyto návrhy
budou dále odborníky
zpracovány v rámci
konstrukční a technologické přípravy výroby a budou sloužit jako
podklad pro další projektové aktivity.
Iveta Černíková, učitelka

ZA POPELKOU NA MORITZBURG A DO DRÁŽĎAN
Naši němčináři vyrazili v polovině prosince.
Počasí nám opravdu nepřálo, ale výlet zkazit
nedokázalo. Zámek Moritzburg nás zahřál
nejen vlídnější teplotou, ale i atmosférou naší
milované vánoční Popelky. I když… právě
tam jsme se dozvěděli, že původní scénář počítal s rozkvetlou přírodou a Popelka s princem měli jet po louce plné květin. A vůbec
i další zajímavosti - jak tenkrát bojovali s chy-

bějícím sněhem a les do jara páchl po rybách,
když filmaři použili sníh z mrazíren, jak bylo
složité donutit sovu Rozárku mrknout a jaké
patálie byly s Juráškem, když u nás vypukla slintavka a kulhavka a koně nesměli přes
hranice na natáčení do Německa. Holky si
vyzkoušely kostýmy kuchtíků, Popelka mezi
námi nebyla.
Drážďany nebyly pro nás moc vlídné, ale Stri-

ezelmarkt a Primark
všechno napravily.
Vraceli jsme se nabití
vánoční atmosférou
a spokojení z podařeného výletu. Takže
příští rok jedeme zase a už se moc těšíme.
Jana Lišková, učitelka

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Ocenění muzikálu Rebelové nové generace

Dovršením našeho školního muzikálu Rebelové nové generace bylo předání cen
Studentské Thálie, jež se konalo 15. prosince 2018 v 16.00 hodin na Nové scéně Národního divadla. Porota se nám rozhodla udělit
cenu CREOPAX za výjimečnou tvůrčí synergii.
Telefonicky nám k ocenění popřál i režisér
originálního filmového muzikálu Filip Renč.

mem sociálních dávek. Navázali jsme kontakt
s KC Motýlek, pro které jsme pořádali sbírku,
a dále s DC Paprsek, kam skupina našich spolužáků pravidelně docházela a vyzkoušela si
práci dobrovolníků. Já jsem se zapojil do spolupráce se Studiem OÁZA, které organizuje
pro své klienty řadu volnočasových kroužků.
Dne 21. 11. 2018 jsme Studio OÁZA v centru Prahy poprvé navštívili. Hned se nás ujala
paní ředitelka Marcela Lorencová, která nám
předala důležité informace o Studiu, které
jsme použili do našeho projektu. Během této
návštěvy jsme se zapojili do aktivit hudebně
‑pohybového kroužku, jež byly zaměřeny na
téma státních svátků a výročí. Druhá návštěva proběhla 15. 12. 2018, kdy jsme se podíleli

na přípravě adventního koncertu v kostele
sv. Jana Křtitele vedle Studia. Pomáhali jsme
s přípravou dárků pro klienty, s pohoštěním
na besídku a také s přípravou hlediště na
koncert. Na koncertu vystupovala hudební
skupina Cecilka s vánočními koledami. Celý
den jsme si užili, potkali jsme spoustu nových lidí, nabyli nových zkušeností a adventní koncert nám pomohl naladit se do vánoční
atmosféry.
Lukáš Lisa, kvarta A

Olga Francová Velická, učitelka

Školy

Projekt Občan – Pomoc handicapovaným
lidem
Jak jste se dozvěděli již v minulém čísle HPZ,
věnovala se naše třída 4. A ve svém projektu problémům handicapovaných lidí. V průběhu práce jsme se seznámili s důležitými
právními normami, druhy handicapů i systé-
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ZPRÁVY ZE SOŠ
O prezidentské kampani i umělecké tvorbě
V pondělí 14. ledna navštívil naši školu prezidentský kandidát posledních voleb Michal
Horáček. Během hodiny a půl, kterou strávil
ve společnosti více než dvou set studentů
prvních až třetích ročníků, promluvil o tom,
co ho v kampani mile či nemile překvapilo,
s jakými myšlenkami předstupoval před potenciální voliče, jaká zajímavá místa navštívil a s jakými lidmi se setkal. Ve druhé části
besedy se pak vrátil jednak ke svým žurnalistickým začátkům v Mladém světě, ale také
k umělecké tvorbě, zejména pak ke spolupráci s Petrem Hapkou. Studenti měli příležitost
po celou dobu klást otázky, a tak není divu,
že došlo i na jeho podnikatelské aktivity. Michal Horáček zodpověděl všechny dotazy,
a účastníci tak odešli obohaceni o mnoho
nových myšlenek i poznatků.
Živá knihovna v DM
Než jsme se rozešli na vánoční prázdniny,
proběhlo v domově mládeže setkání našich

žáků se studenty z Chile, Venezuely, Japonska nebo Indie pod názvem „Živá knihovna“.
Všichni hosté pobývají v České republice
díky mezikulturním programům organizace
AFS, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Mezi jejími dobrovolníky najdeme
i několik našich absolventů. Účastníci setkání
měli jedinečnou možnost dozvědět se mnoho zajímavostí o zemích, z nichž studenti pocházejí, a porovnat život v nich a ve střední
Evropě. Všichni byli ze setkání nadšeni a těší
se na další podobné akce.
Raise Your Voice
Každoroční součástí předvánočního týdne se
stala pěvecká soutěž Raise Your Voice, která
se stává rok od roku profesionálnější nejen
díky výkonům soutěžících, ale také kvalitě
moderátorů a především díky technickému
zázemí. Letos ozdobili svými vystoupeními
soutěžní dopoledne ředitel školy PhDr. Roman Liška, MBA, Mgr. Michal Čančara, který
má na podobě soutěže lví podíl, a Nikolas

Bitkovskij, vítěz předloňského ročníku. Je
i všechny soutěžící zcela
zaplněný sál odměnil zaslouženým potleskem.
TEDx Youth potřetí
Velmi vydařenou tradicí se u nás ve škole
stává také pořádání konference TEDx Youth,
jejíž organizaci mají zcela ve svých rukou
studenti. Již potřetí měly více než dvě stovky jejich spolužáků příležitost vyslechnout
příběhy šesti mluvčích, kteří ve svém životě
museli překonat nějaké bariéry. Právě to bylo
totiž téma letošního ročníku. Mezi vystupujícími byli například Zuzana Vuová, první česká
mládežnická delegátka v OSN, Raego, zpěvák, herec a moderátor a známá koreanistka
Nina Špitálníková. Věřme, že po letošních organizátorech ze čtvrtého ročníku převezmou
štafetu mladší a tradice TEDx Youth bude pokračovat.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

RODIČE RODIČŮM 2019 - POZVÁNKA
Máte doma předškoláka? Váháte, na kterou počernickou školu jej zapsat? Zajímají
vás zkušenosti ostatních rodičů?
SRPMŠ Chodovická, z. s. srdečně zve (nejen)
rodiče předškoláků na debatu s rodiči školáků počernických základních škol.
Představíme FZŠ Chodovická, ZŠ Ratibořická,
ZŠ Spojenců, ZŠ Stoliňská a Dětský lesní klub
V Hájence.
V diskusi probereme nejrůznější témata: komunikaci ze strany školy a vyučujících směrem k rodičům, způsob hodnocení, výuku
cizích jazyků, organizaci školní družiny, nabídku zájmových kroužků či úspěšnost žáků
v přijímacím řízení na výběrové SŠ.
Debata se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. 2019
od 20.00 hod. v Kulturně komunitním centru Horní Počernice, Náchodská 754. Vstup
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je zdarma. Prosíme o potvrzení účasti na
e‑mailu: srpms@ms‑chodovicka.cz
či na tel.: 776 552 134.

Za SRPMŠ Chodovická, z.s.:
Lenka Bartók

ZDRAVÁ SVAČINKA HROU
samy, pod jejich vedením, vyrobily zdravou
svačinku.
Hned ráno se oblékli předškoláci do slušivých barevných zástěr a dostali svou vlastní
kuchařskou čepici. Potom byl každý malý
kuchař přidělen do skupinky „velkého šéfa“.
Jednotlivé skupinky připravily dva druhy velmi chutných zeleninových pomazánek, které
všichni, nakonec i ti zarputilí odpůrci pomazánek, ochutnali. Vlastní výroba je prostě
vlastní výroba. Pan kuchař Albert jako bonus
naučil děti písničku o vaření.
Děti navařily pomazánek takové množství,

že bylo možno pohostit i kamarády
z ostatních tříd.
Domů si každý
malý mistr odnášel
dobrý pocit z vlastní práce, recepty na šest
různých pomazánek, čepici a drobné dárky
od společnosti Bonduelle.
Za kolektiv MŠ v ulici Spojenců:
M. Karlecová

Školy

Každá naše školková svačinka je zdravá, na
tom není nic zvláštního, ale zdravá svačinka
hrou, to zní velice zajímavě.
Proto, když nám počátkem ledna paní Ilona
Kumžáková Richterová z oddělení regionálního školství MHMP nabídla projekt „Zdravá
svačinka hrou“, neváhali jsme ani chvilku.
Ve středu 16. 1. navštívil naší dračí školku tým
složený z kuchařů pana Alberta H., Tomáše
H. a nutriční terapeutky paní Dany Š. Přijeli
vybaveni všemožnými pomůckami, šlehači, prkénky, miskami, zástěrami a spoustou
dobrot, ze kterých si děti během dopoledne

ZPĚVEM PROTI DEŠTI, PERNÍČKY PROTI ZIMĚ ANEB ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ V PODZÁMČÍ
církví, čímž celá událost získala přirozený
ekumenický ráz. V malém amfiteátru v Podzámčí se postupně vystřídali malí zpěváci
z Azylového domu, o něco zkušenější zpěváci
a pěvkyně z hudebního uskupení Rokytka, jejichž vystoupení pak bylo zakončeno zručnou
hrou malých houslistů Family Fiddlers. Nemalé organizační úsilí by bez mimořádné ochoty
pěveckých a hudebních uskupení nevydalo

žádné plody. Naše díky patří zejména vedoucím sborů, hudebníkům a dětem. Ti všichni si
ono nedělní odpoledne našli čas na vánoční
písně. Všem dětem pak kromě teplého občerstvení byla nabídnuta možnost vyzdobit si
a odnést vánoční perníčky. Perníčky napekli
bratři a sestry z Evangelické církve metodistické a děti je pak zdobily v prostorách zámku. Děkujeme všem lidem, kteří se podíleli na
organizaci, ať už před akcí, během ní či po ní.
Snad tedy za rok na stejném místě v adventním čase!
Libor Duchek,
vikář Hornopočernické farnosti ECM

Církev

Druhou adventní neděli jsme se již od brzkého rána modlili za ustání deště a Boží požehnání pro plánované odpolední setkání.
A vskutku, jako by Hospodin nad Křovinovým
náměstím rozehnal mraky větrem, ve tři hodiny po poledni byl déšť zažehnán a my jsme
měli to potěšení si užít vánoční atmosféry
spolu s dalšími obyvateli Horních Počernic
a setkat se se zástupci hornopočernických
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SPORT

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA NA KONCI ROKU 2018
Přebor Prahy – TJ Bohemians
24. – 25. 11. 2018
Naše gymnastky se opět neztratily, ve 3. lize
si družstvo ve složení: V. Švábová, K. Švábová, G. Bohatová, N. Fulemová a E. Švaříčková
vybojovalo zlatou medaili, ve II. lize byla tato
děvčata: V. Brožová, A. Kalinová, J. Ohanková,
K. Bartošová a N. Kurfürstová třetí a ve 4. lize
se naše družstvo: J. Brožová, K. Jakešová, L.
Tikmanová, E. Zervanová a Z. Kvitová umístilo
rovněž na bronzové příčce.

Naše Lucie Zahradníčková závodila za reprezentační tým České republiky v kategorii juniorek. Svými dvěma známkami přispěla do
bodování družstva, které se umístilo na celkovém 6. místě v obrovské konkurenci devíti
států z celého světa.
Mikuláš 5. 12.
V tento den, kdy nás navštěvují čerti, andělé
a Mikuláš uspořádal oddíl SG a aerobiku spolu s oddílem atletiky Mikulášskou nadílku pro
počernické děti. Vystoupily zde nejen děti,
ale tentokrát se zapojily i ženy z aerobiku se
svým vystoupením a sklidily velký potlesk.

Liberec 28. 11.–2. 12. 2018
– Olympijské naděje
Dětiček, které si došly pro dárečky k Mikulášovi, čertům a andělům bylo kolem 130.
Děkujeme všem za pomoc s organizací.
Vánoční závod v Praze‑Vršovicích
15. 12. 2018
V tomto závodě opět bodovala naše dvě
děvčata. V kategorii dívek narozených v roce
2010 zvítězila Ela Šrůtková, závodilo celkem
31 gymnastek a v kategorii ročníku 2011 si

rovněž na nejvyšší stupínek vyskočila Elen
Strculová v konkurenci 27 závodnic.
Závodu se poprvé
v novodobé historii našeho oddílu zúčastnil i první chlapec Vojta Bechyňák a obsadil
ve cvičení na prostných, kruzích, přeskoku
a hrazdě krásné 6. místo.

52. ročník
Memoriálu Mirky
Brdíčkové‑Šplíchalové – Chrudim 16. 12.
Čtyři naše gymnastky se zúčastnily tohoto
závodu ve cvičení na přeskoku a na bradlech
a dvě z nich nechyběly na stupních vítězů.
A to Julie Brožová – stříbrná medaile a Emílie
Zervanová – bronzová medaile.
Přejeme všem našim svěřencům, našim příznivcům a všem čtenářům Hornopočernického zpravodaje v novém roce 2019 spoustu
elánu a především buďte fit!
Za oddíl SG a AE: Lenka Barešová

NOVOROČNÍ BĚH HORNÍMI POČERNICEMI
I letošní 38. ročník Novoročního běhu Horními Počernicemi se konal za mírného, pro
běžce přívětivého počasí. Vál sice mírný
vítr, ale ten běžcům nedělal problémy,
stejně tak jako cca 5-6 stupňů tepla.
Na společný start před tělocvičnou v Chvalkovické ulici se před půl jedenáctou na
Nový rok shromáždila bezmála stovka běžců
v jedenácti kategoriích. Celkem se do výsledkových listin závodu zapsalo 98 atletů.
Potěšitelné je, že hned 24 jich bylo z Horních Počernic! Ale například vítězové hlavní
kategorie mužů i žen (Lukáš Pazdera časem
21:29,3 min. a Radka
Churáňová časem 11:58,5) k nám neváhali
přijet až z Příbrami nebo Trutnova.
Vítězové dalších kategorií byli – Petr Havel-
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ka (35-50 let), Václav Kučera (50-60 let), Miloslav Fliegl (nad 60 let), Jan Pěkný (Buď fit),
Lenka Bayerová (nad 50 let), ml. dorostenec
Martin Kabát, starší dorostenec David Martínek, starší dorostenka Eva Vaňková, starší žák
Vojta Kovařík a starší žákyně Kristýna Havel-

ková. Kromě hlavního běhu v ulicích Horních
Počernic se konaly také závody na stadionu
pro nejmenší děti. Díky všem pomocníkům
a pořadatelům! A na shledanou zase na Nový
rok 2020!
Za pořadatele z TJ Sokol HP: Ivan Liška

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
Po vánočních svátcích a prázdninách jsme
se všichni sešli v lednu na trénincích plni síly
a nadšení a dobrého pocitu z uplynulého
pololetí. S dětmi jsme se organizovaně zúčastnili několika závodů či běhů, např. Mladých Běchovic, Klánovického půlmaratonu,
veřejných atletických závodů ve Stromovce,
Mikulášského lesního běhu ve Struhařově,
Předvánočního běhu v Dolních Počernicích.
Dalších běhů/závodů se naši atleti účastnili
soukromě a vždy skvěle reprezentovali náš
oddíl a zaslouží gratulaci za předvedené výkony.
Dne 1. 1. 2019 jsme spolupořádali tradiční
Novoroční běh v Horních Počernicích, který
se letos uskutečnil již po 38. a účastnili se ho
běžci a běžkyně, dospělí i děti z Počernic i širokého okolí.

Pro rok 2019 připravujeme pro atlety také
letní soustředění a příměstský tábor a máme
v úmyslu účastnit se jako oddíl atletických závodů. Atlety čekají i oddílové závody na dráze
(v červnu) a v terénu (v dubnu).
Jsme velice potěšeni zájmem o atletiku v Horních Počernicích, který převyšuje naše kapacitní možnosti. Zájemci o atletiku se mohou
o případných volných místech či o možnosti
přihlášení se do oddílu dozvědět na e‑mailu:

atletikahp@email.cz.
Více informací nejen
k volným místům a závodům, kterých se naši
atleti účastní, najdete
na stránkách:
www.atletikahp.cz

boko pod nulu. Sníh a led jako obvykle chyběly.
Tak to byla atmosféra dvanáctého Novoročního koupání za účasti dvanácti odvážných
borců, kteří předvedli dokonalou koupel
a dokonce vydrželi šikanu fotografa, který je
rovnal k nejlepšímu záběru společné fotky.

Na to všechno dohlížel hastrman, který seděl na hrázi rybníka. Když jsem šel domů, tak
jsem se u něho zastavil. Říkal, že je moc rád,
když se mu v jeho rybníku v tuto dobu koupou dušičky, a že se mu to moc líbilo.
Ta zase příští rok!
Jaroslav Hněvkovský, občan

Za trenérky: Klára Hlaváčková

CO ATLETY ČEKÁ V ROCE 2019
V novém roce chystáme pro atlety a příznivce
atletiky opět mnoho zajímavých akcí. V květnu se uskuteční rodinný běh, který pořádáme
ke Dni rodin ve Svépravicích dne 15. 5., plánujeme účast na dalších veřejných závodech
a bězích.

Po dvanácté jsme na Nový rok mohli vidět na
břehu rybníka Eliška (mnozí nedají dopustit
na název Koupaliště) zvláštní uskupení zachumlaných přihlížejících, pobíhajících psíků
a mezi tím probleskovalo pár naháčů.
Teplota vzduchu byla 6 °C, vody v rybníku
4 °C a ostrý vítr srážel pocitovou teplotu hlu-

Sport

12. NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ
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POSLEDNÍ „NAZDAR“ ANTONÍNU ROSENDORFOVI
Rodina, sportovci i veřejnost se počátkem
ledna naposledy rozloučili s velkým sportovcem Antonínem Rosendorfem, který opustil
tento svět v poslední den minulého roku.
Odešel velký sportovec, ale také nesmírně
pracovitý, obětavý a spravedlivý člověk.
Díváme se společně zpátky požehnaným věkem našeho kamaráda, bratra, kterému jsme
jinak neřekli než Tondo. Z každé chvíle jeho
života nám vystupuje sport. Od mládí až po
vysoký věk sport Tondu stále provázel. So-
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kolská cvičení, všestrannost, atletika, míčové
hry, tenis, nakonec a nejdéle sportovní gymnastika. Ještě před pár lety jsme spolu bojovali na tenisových kurtech i v naší tělocvičně,
na jejíž výstavbě se v osmdesátých letech tak
významně podílel. Koneckonců i na té předchozí, kterou Tonda se svým tátou v poválečných letech ve Svépravicích budoval.
A takový Toník byl. Když se cvičilo, sportovalo, trénovalo, bylo ho slyšet, rozdával rady,
zkušenosti. Vždycky dal nahlas najevo, jak má
který cvik vypadat. Když se ale pracovalo, na
každé brigádě, moc toho nenamluvil, obětavě makal. Aby bylo hotovo! Jako zdatný sportovec získal mnohá prvenství, byl příkladem
v bojovnosti. Ale uměl také rozdávat. Rozdával to, co se v mládí ve sportu naučil, s čím se
narodil. O tom, co mladým pro jejich sportovní dráhu ochotně rozdal, by mohly vyprávět
stovky gymnastek, závodnic i trenérek, tenistů i dalších sportovců z Horních Počernic.
Ale to stále ještě není všechno. Vždyť Tonda
byl i dlouholetým dobrovolným funkcionářem, desítky let pracoval ve výboru TJ Sokol
Horní Počernice. A protože byl spravedlivý,
rozhodný i nesmlouvavý, byl ve výboru jednoty velmi platným členem. Za celý život
udělal pro sport hodně, o sport v Horních
Počernicích se zasloužil nesmírně. Jeho život

a obětavá práce pro sport a mládež nechť
jsou nesmazatelně zapsány do historie obce.
Antonín Rosendorf zemřel v posledním dni
loňského roku ve věku nedožitých 89 let. Čest
jeho památce!
Členové a výbor TJ Sokol Horní Počernice
Rodina a pozůstalí děkují všem za účast
a květinové dary při posledním rozloučení.
Za Klub počernických seniorů se s tichou
vzpomínkou připojují členové a výbor organizace.
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Fórum
úterý 26. února 2019 od 18:00
v Restauraci Bella Vita, Náchodská 158
Sdružení nezávislých kandidátů Počernice JINAK zve všechny, kteří mají rádi Horní Počernice,
na 1. Fórum Počernice JINAK. Občerstvení zajištěno! Řekněte sousedům a přátelům a přijďte
strávit příjemné chvíle a popovídat si o všem, co vás zajímá. K tanci a poslechu hraje Karel Havík!
Těšíme se na vás.

Víc hlav víc ví!
STROJSERVIS Praha s.r.o.
Náchodská 30/248, Praze 9 Horní Počernice

Požadujeme:
- řidičské oprávnění sk. “C” + praxe
- možnost trvalého nebo na dohodu trvajícího
pracovního poměru
- není nutný pro tento druh přepravy “profesní
průkaz” řidiče.
Nabízíme:
- možnost flexibilní pracovní doby dle dohody
- hodinová mzda 175 Kč/hod
- stravenky, možnost stravování ve firmě
- práce vhodná pro důchodce
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Zájemci mohou zasílat profesní životopis
na e-mail: zalohova@strojservis.cz
nebo volat tel.: 281921979

· SERVIS
LYŽE ·· PRODEJ
PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st
9–18
čt
9–19
pá
9–18
so
9–12
ne
zavřeno
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Přijmeme řidiče pro převoz nákladních
automobilů do servisních dílen k provedení
opravy a zpětný odvoz. Trasa Horní Počernice –
Praha Malešice a zpět, dále jízdy do stanic TK.
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HACKED

Life Center zve na 13. ročník
anglických táborů pro děti i teenagery
DĚTI

TEENAGEŘI

příměstský tábor
Téma: SUBMERGED
(podmořský svět)
Věk: 6 - 12 let
Datum: 1. - 5. 7. 2019
Místo: Horní Počernice
Cena: 2 550 Kč (zvýhodněná
cena 2 350 Kč do 28. 2.)

Kontakt:

Hornopočernický zpravodaj – únor 2019

Děti se můžou těšit na objevování

podmořského světa v naší žluté ponorce.
Teenageři okusí, jaké to může být,

když jim někdo hackne život.
Budeme mít skvělý tým zkušených rodilých mluvčí
a českých vedoucí.
------------------------------------------------------------Nabízíme také slevu pro rodiny s více dětmi.
-------------------------------------------------------------

info@lifecenter.cz, 737 837 291
registrace na webu: www.lifecenter.cz

s přespáváním mimo Prahu
Téma: HACKED (Hacknutý)
Věk: 12 - 18 let
Datum: 14. - 19. 7. 2019
Místo: Nové Město pod Smrkem
Cena: 3 300 Kč (zvýhodněná
cena 3 100 Kč do 28. 2.)
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KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
KOUPÍM. TEL: 286 891 400
AUTORIZOVANÉ ODHADY DOMŮ,
BYTŮ, POZEMKŮ, PROVEDE ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA.
TEL: 602 970 835, 281 924 588
SÍDLO PRO S.R.O.,OSVČ V PRAZE.
TEL: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ
SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ – REVIZE
TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: 608 153 818
VODA, TOPENÍ, KANALIZACE,
ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ PRÁCE,
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NA KLÍČ
775 080 907
KOMINICTVÍ NĚMEC, OPRAVY,
ČIŠTĚNÍ, REVIZE.
775 132 921
NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ,
TOPENÁŘSKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE.
ODBORNÁ KVALIFIKACE,
SPOLEHLIVOST.
TEL: 775 961 432

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU.
TEL: 606 527 091

RESTAURACE U BOBRA – XAVEROV
PŘIJME ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU NA HPP.
TEL: 606 178 224

KDO DOKONČÍ DŮM NA KLÍČ?
DOHODA. TEL: 734 188 791

ANGLIČTINA NĚMČINA – VÝUKA,
DOUČOVÁNÍ, KONVERZACE
TEL.: 775 021 174
DIANA HOŘÍNKOVÁ

KDO LEVNĚ POSTAVÍ RD NA KLÍČ.
YTONG, HELUZ, POPŘ. DOMLUVA
TEL: 734 188 791
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK.B + KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL: 603 418 333, 281 920 134
! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU. VYKLÍZENÍ SKLEPŮ,
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ A JINÉ.
STĚHOVÁNÍ A DOPRAVA.
ROZUMNÁ CENA.
TEL: 773 484 056
VYKOUPÍM STARÉ KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI, SBÍRKY ZNÁMEK,
FOTOGRAFIÍ, POHLEDNIC,
DOKUMENTŮ APOD.
731 489 630

PŮJČÍM NEBO PRODÁM ZDRAVOTNÍ
POLOHOVACÍ POSTELE
TEL.: 602 298 928
VYMĚNÍM BYT 2+1 PRAHA 7
+ DOPLATEK ZA STARŠÍ DŮM NEBO
PARCELU V HP T: 777 263 261
GYMNÁZIUM V PRAZE 9,
CHODOVICKÁ PŘIJME ÚČETNÍHO
(KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE),
ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA
(DOTAČNÍ PROJEKTY,
INVENTARIZACE), VRÁTNÉHO
(VHODNÉ PRO SENIORY NEBO OSOBY
SE SNÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ).
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
INFO: 724 114 852, 724 114 854

ÚKLID DOMÁCNOSTI
NABÍZÍM PRAVIDELNÝ NEBO
JEDNORÁZOVÝ ÚKLID VAŠÍ
DOMÁCNOSTI.
TEL: 601 368 944

Zveme hornopočernické občany na 9. ročník

VETERANPÁRTY 9 2019

která bude 27. 4. 2019 tradičně v areálu Chvalské Tvrze
Uvítáme a odměníme každého, kdo se dostaví v dobovém kostýmu, nebo s historickým kočárkem či koloběžkou a zúčastní se módní
přehlídky. Provětrejte staré šatníky a dávno zapomenuté modely a přijďte s námi prožít skvělý den ve společnosti historických vozidel a jejich
obdivovatelů. Svou účast můžete již nyní konzultovat a přihlásit se na e-mail: nhadacova@seznam.cz, nebo na tel.: 602 278 065.
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